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Esipuhe 

Puhelimeni soi  14. 12. 1970.  Professori, myöhempi akateemikko, Eino Jutik-
kala soitti ja tarjosi minulle työtä eli muutaman kartan piirtämistä. Samaan hen-
genvetoon hän kiiruhti myös muistuttamaan, ettei opintoja saanut jättää kesken 
vaan  pro  gradu -työ piti saattaa valmiiksi. Nuori kokematon  hum.  kand.  sitoutui 
ottamaan työn vastaan, mitään harkinta-aikaa pyytämättä. Näin yksinkertaisesti 
minut palkattiin Pohjoismaisen autiotilaprojektin Suomen jaoston tutkimusapu-
laiseksi. 

Tuosta puhelinsoitosta  on  kulunut yli kahdeksan vuotta. Tänä aikana  vain  yksi 
asia  on  pysynyt muuttumattomana: akateemikko Jutikkalan osoittama luottamus 
kvkvihini ja mahdollisuuksiini. Pohjoismaisen projektin tavoitteet ja päämäärät 
ovat muokkaantuneet vuosien mittaan, Suomen jaoston taloudelliset mahdol-
lisuudet teettää tätä työtä ovat vaihdelleet, olen saanut työtovereita ja menettänyt 
heitä ja ennen kaikkea tekemäni työ  on  vaihtunut. Autiotilaprojektin julkaistua 
vuonna  1973  työnsä siihenastiset tulokset — Suomen asutus  1560-luvulla, kartasto 
ja kyläluettelot — työ  on  jatkunut niin sanottuina pistetutkimuksina, jotta saadaan 
muiden Pohjoismaiden vastaaviin tutkimuksiin vertailukelpoisia esityksiä tietyn 
suppean alueen asutuskehityksestä.  

Olen  kokenut väitöskirjani projektisidonnaisuuden sekä vaativana haasteena, 
varsinkin pohjoismaisuuden takia, että poikkeuksellisena tukena.  Olen  tehnyt 
noin puolet tämän kirjan vaatimista työtunneista palkallisina ja tukenani  on  ollut 
toimikunta — puheenjohtajana akateemikko Jutikkala, jäseninä professori 
Mauno Jokipii, professori Armas Luukko, dosentti Arvo  M.  Soininen ja sihteerinä 
maisteri Eljas Orrman — jonka kokouksissa  on  pohdittu pistetutkimusten sekä 
käytännöllisiä että tieteellisiä ongelmia. Luonnollisesti olen käynyt myös epäviral-
lisia keskusteluja, varsinkin puheenjohtajan, sihteeri ja professori Jokipiin kanssa, 
niin että olen hyvin kiitollinen heiltä saamastani opastuksesta. Vastuu  on  kuiten-
kin viime kädessä tutkijan. Tieteellisesti ajatellen pohjoismaiseen yhteistyöhön so-
peutuminen ja projektini tavoitteiden omaksuminen  on  ymmärtääkseni saanut 
minut syventymään keskiajan näkemyksiin, paikallishallintoon ja lähdekritiikkiin 
perusteellisemmin, kuin jos olisin lähtenyt tutkimaan autioitumista suomalaisen 
tutkimustradition omaksujana. 

Tutkimustani  on  eri vaiheissaan käsitelty lisensiaattiseminaareissa. Vaikutta-
vinta  on  luonnollisesti ollut akateemikko Jutikkalan esittämä asiantunteva kri-
tiikki, millä  en  suinkaan halua aliarvioida muuta saamaani opastusta. Dosentti 
Pirkko Rommi esitti varteenotettavia huomioita. Professori Päiviö Tommila jou-
tui väitöskirjan toisena esitarkastajan syventymään työhön, joka oli hänelle täysin 
vieras; hän sai minut uudistamaan jonkin verran kirjani rakennetta ja kiinnittä- 
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mään huomiota sen kieliasuun. Professori Seppo Suvanto on ystävällisesti aut-
tanut minua tulkitsemaan muutamia keskiajan lähteitä. 

Olen ollut Valtionarkiston henkilökunnalle rasittava tutkija tilatessani vuosi-
kausia suuret määrät asiakirjoja; arkistoneuvos Veikko Litzen päästi minut käsi-
kirjoituksen viimeistelyvaiheessa makasiiniin, mikä nopeutti huomattavasti työ-
täni. Professori Jaakko Mukula perehdytti minua auliisti maataloustutkimuksen 
lähteisiin mutta valitti samalla, ettei työni kannalta merkityksellinen riskialttius-
projekti voinut vielä esittää lopullisia tutkimustuloksiaan. Referaatin on kääntänyt 
saksaksi lehtori Heljä Kaarto. 

Kiitän Suomen Historiallista Seuraa väitöskirjani hyväksymisestä julkaisusar-
jaan ja Forssan kirjapainoa, varsinkin faktori Ihamäkeä, kärsivällisyydestä ja luo-
tettavasta työpanoksesta. — Pohjimmiltaan tämä tutkimus on vanhempieni kau-
konäköisyyden tulos, sillä jo kansakouluun mennessäni sain lupauksen kaiken 
mahdollisen koulutuksen kustantamisesta. 

Helsingin Yliskylässä 18. 1. 1979. 
Anneli Mäkelä 
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1. Tutkimustehtävä 

1.1. Pohjoismaisen autiotilaprojektin suomalainen pistetutkimus 

Pohjoismaisen autiotilaprojektin suomalaiseksi pistetutkimusalueeksi valittiin 
Hämeestä Hattulan kihlakunta ja Uudeltamaalta Porvoon lääni. Nämä kahteen 
eri maakuntaan kuuluvat kihlakunnat muodostavat maantieteellisesti yhtenäisen 
alueen, joka ulottuu sisämaasta Suomenlahden rannikolle. Rajoiltaan tutkimusa-
lue noudattaa 1500-luvun kruununhallinnon kihlakuntajakoa niin, että se on pi-
detty koko tutkimusajan yhtenäisenä. Näin ollen läntisin pitäjä Vihti käsittää vain 
sen alueen, joka kuului kruununverotuksessa jatkuvasti tutkimusalueeseen ja 
itäisimmästä Pernajasta on jätetty pois Mertlaxin neljänneskunta, sillä se oli ajoit-
tain Kymenkartanon lääniä. Hollolan kihlakunnasta siirrettiin tutkimuskauden 
loppupuolella kyliä Porvoon pitäjään; näitä ei ole poimittu mukaan. 

Hattulan kihlakunta on hallinnollisesti Hämeen läänin keskeisin osa, sillä sen 
alueella sijaitsi Hämeen linna latokartanoineen, joten kihlakunta oli myös liiken-
teellisesti lääninsä ydinaluetta. Vuoden 1910 tilastotietojen mukaan kihlakunnan 
laajuus oli noin 2 400 km2. Kun 1500-luvun taloluku oli suurimmillaan noin 900, 
taloa kohti tuli siis noin 2,7 km2  maata. Kun Porvoon läänin laajuus oli 5 200 km2  
ja taloluku 1 900, talokohtaiseksi pinta-alaksi tulee sama 2,7 km -2. Näiden lukujen 
mukaan kihlakunnat olivat yhtä harvaan asuttuja, mutta 1560-luvun kyläkar-
tastosta näkyy, että Hattulan kihlakunnan asutus oli huomattavalta osin tihentynyt 
Vanajaveden rannoille, kun taas Porvoon läänin kylät jakaantuivat tasaisemmin 
läänin alueelle) — Tutkimusalueen maantiedettä, maaperän hedelmällisyyttä ja 
ilmastollisia seikkoja esitellään lähemmin luvussa 8.3, jossa selvitetään autiuden 
maantieteellisen jakaantumisen syitä. 

Molemmat kihlakunnat jakaantuivat hallinnollisesti pitäjiin. Suomalainen his-
toriantutkimus katsoo vanhastaan, että pitäjä on erittäin vanha paikallinen alue-
hallinnon yksikkö, joka periytyy jo pakanuudenajalta saakka.' Sittemmin kirkko 
otti pitäjien keskuksina olleet kulttipaikat haltuunsa ja käytti pitäjäjakoa hyväk-
seen omaa hallintoaan järjestäessään.s Sen sijaan tiedot kruununhallinnon van-
himmasta paikallishallinnosta ovat puutteelliset,4  joten pakanallisen muinaispitä- 

' Suomen asutus 1560-luvulla, kartasto, kartta 1.  
Y  Jo Yrjö-Koskinen 1890, s. 168-169. 
s Pirinen 1968 s 187. 

Suvanto 1973 s. 331. 
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jän, kirkon vanhimman aluejaon ja valtiollisen hallinnon ensimmäinen alueor-
ganisaatio kiinnostaa tutkijoita jatkuvasti.5  

Kirkkopitäjät olivat luonnollisesti eri suuria synnyttyään asutuksen kasvamisen 
mukaan. Sen sijaan myöhäiskeskiajalla kehittynyt kruununhallinto loi veropii-
reiksi tasasuuret ns. hallintopitäjät. Järjestelyn iästä  on  esitetty erilaisia käsityksiä, 
sillä esim. Voionmaa sanoo, että  1400-luvun puolivälin lähteissä esiintyy veropitä-
jiä, jotka luultavasti ovat näihin aikoihin perustettuja.6Jaakkola  on  ajoittanut hal-
lintopitäjien synnyn hieman aikaisemmaksi, vuosien  1405-1407  yhteiskunnal-
liseen murrokseen', kun taas Niitemaan mukaan hallintopitäjiä oli Hämeessä jo  
1300-luvun lopulla, joskin myöhäisimmät järjestelyt suoritettiin  1400-luvun alku-
puoliskolla.' 

Hattulan kihlakunnan  1500-luvun lähteissä selitetään yhä uudelleen, että (hal-
linto)pitäjässä  on  neljä neljänneskuntaa ja neljänneskunta  on 10  koukkua9, joten 
siis jokaisen hallintopitäjän pitäisi olla  40  koukun suuruinen. Näin ei kuitenkaan 
näytä olleen, sillä esim. vuonna  1557  pitäjien koukkusummat olivat: Hattula  
33:19,  Janakkala  32: 6,  Lehijärvi  34:12,  Loppi  39: 2,  Mäskälä  34:-  ja Renko  37:17.  
Vihti ei kuulu tähän ryhmään, sillä sen koukkuluku oli selvästi pienempi kuin 
muiden pitäjien,  vain 17:16.  Siis  vain  Loppi olisi ollut lähes määritelmän mu-
kainen, sillä pitäjien keskikoko oli  vain  runsaat  35  koukkua. Tätä vajausta lähteissä 
ilmoitettuun normiin verrattuna  on  selitetty mm. niin, että Hattulan, Mäskälän ja 
Lehijärven pitäjät ovat syntyneet kun  100  koukkua ja  10  neljänneskuntaa  on  jaet-
tu.10  Hämeen maakuntahistoriassa tämä pitäjien vajaakokoisuus  on  tulkittu niin, 
että  1400-luvun kuluessa ja  1500-luvun alussa muutettiin alkuperäistä järjestelmää 
pääasiassa siksi, että vuonna  1436  määrätty joka viidennen savun vähennys laski 
koukkujen määrää  20  %." Itse asiassa  1500-luvun pitäjät eivät kuitenkaan olleet 
vajaita, sillä kun poimii saman vuoden  1557  kirkollisen verotuksen tiedot12, edellä 
mainittujen verotalonpoikien lisäksi pitäjiin tulee rälssiä ja kruununtiloja seuraa-
vat koukkuluvut: Hattulaan  3:22  ja  4: 6,  Janakkalaan  1:-  ja -  :16,  Lehijärveen räls-
siä  11: 4,  Lopelle kruununtiloja  1:14,  Mäskälään  3:16  ja  2:-  sekä Renkoon rälssiä 
-  :16,  jolloin kuuden pitäjän kokonaiskoukkusummaksi tulee  240: 6,  kun sen pitä-
jän määritelmän mukaan pitäisi olla  240.  — Myöhempien lähteiden mukaan kih-
lakunnan koukkujen määrä oli suurempi, kun rälssi kirjattiin entistä tarkemmin.  
Jos  otetaan tileistä vaikkapa vuoden  1574  luvut's, summataan eri maanomistajien 
koukkuluvut yhteen ja otetaan huomioon vielä kuninkaankartanoiksi vähennetyt 
koukut, pitäjien koukkuluvuiksi saadaan: Hattula  40: 3,  Janakkala  40:20, Lehi-
järvi  47:19,  Loppi  43: 6,  Mäskälä  45:-  ja Renko  40: 1,  joten pitäjien keskikoko oli 
noin  42: 2  koukkua.  1500-luvun hallintopitäjät eivät siis olleet vajaita, vaan ne 
ovat lähteissä maaveron maksajina juuri sellaisia kuin vuoden 1436"verohelpotus-
määräykset edellyttävät. Tällöinhän ohjeena oli  se,  että rälssi oli poistettava  ve- 

5  Esim. Litzen  1977 passim. 
6  Voionmaa  1909 s. 38-39.  
' laakkola  1950 s. 108-109.  

•Niitemaa  1955 s. 438-439. 
9  Esim.  VA 4090:5. 

10  Voionmaa  1909 s. 9.  
" Niitemaa  1955 s. 441-443. 
12  VA 3827. 
13  VA 4111.  
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ronalaisen maan joukosta ja jäljelle jäävät savut, boolit ja koukut oli tasoitettava 
pitäjien kesken arviomiesten tutkimisen mukaan.14  

Hämeen maakirjoista  1500-luvulla paljastuvat hallintopitäjät selittyvät siis 
luontevimmin, jos katsoo niiden syntyneen  1400-luvun alun verojärjestelyissä ja 
saaneen "vajaan" kokonsa rälssin poistamisen jälkeen.  Se  että pitäjien kooksi tulee 
yli  40  koukkua selittyy ehkä osaltaan kihlakuntajaon muutoksella — Lehijärven 
pitäjä  on  Sääksmäen kihlakunnan rajalla ja Mäskälän pitäjä Hauhon kihlakunnan 
— minkä todistamiseksi olisi tutkittava koko Hämeen pitäjät tai sitten 1400-lu-
vun alun jälkeen tapahtuneella uudisasutuksella. — Hallintopitäjien synnyn ajoit-
taminen keskiajalta säilyneiden lähteiden mainintojen mukaan  on  epävarmaa: asi-
akirjoja  on  käytettävissä vähän, usein ne ovat säilyneet  vain  moneen kertaan kopi-
oituina niin että myöhemmän ajan hallintojako  on  saattanut vaikuttaa niihin ja 
sitä paitsi oikeuslähteestä  on  vaikeaa päätellä, millaista pitäjää kulloinkin tarkoite-
taan. Niitemaa sanoo Janakkalan esiintyneen  1370-luvulla Mäskälään kuuluneena 
joskin jo omalla nimellään, mutta itsenäisenä hallintopitäjänä vasta vuonna  
1423.15  Martti Kerkkonen taas väittää Janakkalan mainitun pitäjänä vuonna  1371  ja 
erityisesti kirkkopitäjänä vuonna  1431.16  Vanhemman mainitun ajanjakson vas-
takkaisen pitäjä-tulkinnan ovat aiheuttaneet lähteen sanat  "när  iag  ting  höllt i 
Mäskälä  och  Janakala sochn" ja  se,  että tämä Harvialan kopiokirjassa säilynyt tuo-
miokirje  on  päivätty Janakkalassa." 

Hattulan kihlakunnan hallintopitäjät olivat siis Hattula, Janakkala, Lehijärvi, 
Loppi, Mäskälä, Renko ja Vihti, joista viimeksi mainittu oli kooltaan eri-
koisasemassa, sillä pitäjän maantieteellisestä laajuudesta ja  1500-luvun suuresta 
talomäärästä huolimatta koukkuja ei ollut edes puolta siitä kun muissa pitäjissä. 
Kirkkopitäjät olivat Hattula, Janakkala ja Vanaja sekä Vihti. Hattula käsitti Hattu-
lan ja Lehijärven hallintopitäjät, Vanaja muodostui Mäskälän ja Rengon pääosista 
ja laaja Janakkala käsitti samannimisen hallintopitäjän ohella Lopen lukuun otta-
matta niitä muutamia kyliä, jotka olivat kirkollisesti Vihtiä, ne osat Mäskälää jotka 
eivät olleet Vanajaa ja lopuksi neljä kylää Rengosta.  Jos  katsoo, että kirkollinen 
hallinto-organisaatio pohjautui pakanalliseen pitäjäjakoon, kihlakunnassa oli siis 
vanhastaan kolme suurta pitäjää — Vihtiä käsittelemättä — jotka pysyivät kirkol-
lisessa hallinnossa muuttumattomina koko tutkimusajan ja jotka olivat jatkuvasti 
myös nimismiespiireinä. Toisaalta  on  esitetty sellainenkin näkökanta, että myös 
Suomessa  on  tapahtunut samaa pikkuseurakuntien yhdistymistä suuremmiksi ku-
ten muuallakin.18  Teoria sopii hyvin Hattulan kihlakuntaan, sillä asiaa tutkinut 
Rinne esittää, että Mäskälän kirkko jäi pois käytöstä kun Hämeenlinnaan valmistui 
oma. Onkin totta, että Mäskälä esiintyy  1500-luvun lähteissä jatkuvasti Vanajan 
rinnakkaisnimityksenä kirkollisten verojen kantolähteissä. Rengossa oli kivikirkko 
jo aiemmalla keskiajalla ja Lehijärven vanha kirkko  on  sijainnut Ihalemmin kyläs-
sä.19  Voi siis ymmärtää myös niin, että  1400-luvun verohallinnollisia pitäjiä muo-
dostettaessa valittiin keskuksiksi nämä kuusi varhaiskeskiaikaista kirkkopitäjää, 
joista kolme menetti  1500-lukuun mennessä itsenäisyytensä, ja rajattiin ne yhtä 
suuriksi. 

Esim. Voionmaa 1912 s. 32. 
15  Niitemaa 1955 s. 438. 
16  M. Kerkkonen 1967 s. 119. 
" FMU 1125. 
1e Jokipii 1965 s. 35. 
19  Rinne 1930 s. 267-268. 
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Uusimaa on asutuksellisesti ja hallinnollisesti huomattavasti nuorempaa kuin 
Häme. Maakuntana se mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1310, Raaseporin 
lääni vuonna 1384 ja tutkimuskohde Porvoon lääni vuonna 1387.Y0  Tiedot I300-
luvun ensimmäisen puoliskon jakamattomasta maakunnasta ovat äärimmäisen 
niukatY1, mutta eräästä vuoden 1352 asiakirjasta selviää, että alueen kirkollinen 
keskus oli Porvoo: kun Maunu Eerikinpoika määräsi, että kymmenen Suomen 
seurakunnista oli regaaleja, joukossa oli myös "Borgha  cum  capellis Sibbaa et 
Pernaa".P2  Tässä ei mainita Helsinkiä, joka pitäjän keskiajan historian kirjoittajan 
mukaan näkyy tämän ajan lähteissä vain lohenkalastuksen yhteydessä.2s Sen sijaan 
Helsingin Pyhän Laurin kirkko mainitaan vuonna 1401.24  

Tutkimuskauden lähteissä Porvoon läänin hallintopitäjät olivat samat kuin 
edellä mainitut kirkkopitäjät: Helsinki, Pernaja, Porvoo ja Sipoo. Hallinnollinen 
jako omaksui siis kirkkopitäjät sellaisinaan ja vieläpä niin, ettei niitä tasattu kaik-
kia yhtä suuriksi; Helsingissä ja Sipoossa oli kummassakin 200 täysveroa mutta 
Pernajassa vain 160, kun taas suurin pitäjä Porvoo käsitti 220 täysveroa. Yhden pi-
täjän neljänneskunnat olivat aina keskenään saman kokoisia. Ainoa poikkeus 
kirkko- ja hallintopitäjien rajojen yhteneväisyydestä oli se, että muutama kylä Si-
poon kirkkopitäjästä kuului Helsingin hallintopitäjään. Kun Porvoon lääni oli 
uudempaa asutusaluetta kuin hämäläinen tutkimusalue, sen kirkollisessa hallin-
nossa toteutettiin tutkimuskauden aikana uudestijärjestelyjä: Sipoon ja Helsingin 
muutamista kylistä muodostettiin Nurmijärven kappeliseurakunta vuonna 1558 ja 
itsenäinen seurakunta vuonna 1604; Mäntsälä erosi Porvoon kappeliksi vuonna 
1587. 

Ajallisesti tutkimus rajoittuu päättyväksi vuoteen 1607. Suomen keskiajan läh-
detilanne on yleensäkin huono ja erityisen niukasti aineistoa on säilynyt tutkimus-
alueelta, niin ettei sen varaan voi rakentaa minkäänlaista kuvaa näiden kihlakun-
tien keskiaikaisesta asutuskehityksestä. Eerik Pommerilaisen maakirjakaan ei tunne 
lainkaan Porvoon lääniä eikä Hämettä ole jaettu kihlakuntiin samoin kuin 1500-
luvun lähteissä.25  Käytettävissä olevat harvat lähteet ovat kauppakirroja, testa-
mentteja, rajatuomioita ja vastaavia, joista saa hajatietoa vain vksittäisistä taloista 
ja kylistä, joten näistä lähteistä ei voi päätellä edes oliko asuius edistymässä vai 
taantumassa. Erityisesti pohjoismaisen autiotilaprojektin kannalta on merkittävää, 
ettei tutkimusalueen keskiajan lähteissä ole ainoatakaan autioksi mainittua taloa, 
mutta olisi liian suoraviivaista tulkita tätä vaikenemista niin, että kaikki talot olisi-
vat olleet jatkuvasti asuttuja asutuksen pysyessä muuttumattomana tai ollessa kas-
vussa. 

Keskiaikaa on siis samanaikaisten lähteiden puuttuessa tyydyttävä tarkastele-
maan retrospektiivisesti: tekemään sen asutusta koskevia johtopäätöksiä uuden 
ajan lähteistä. Vanhin asiakirja josta selviävät tutkimusalueen pitäjien veroyksik-
kömäärät on vuodelta 1535, sillä silloin kannetun hopeaveron pitäjittäiset tilitys-
summat ovat säilyneet.26  Varsinaisesti asutustutkimuksiin käytettävät lähteet alka-
vat 1530-1540 -luvun taitteesta. Nämä lähteet ovat kruunun veronkannon yhtey- 

R0  Oja  KHLNM X  s. 262.  
'' G. Kerkkonen  1947 s. 34. 
22  Mustakirja  s. 98. 
23  G. Kerkkonen  1965 s. 6.  

FMU  1145. 
YS  Bidrag I  s. 305-306. 
26  RA KA Gärder och hjälper, VA FR  572A.  
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dessä syntyneitä, joita kirjoitettiin vuosittain. Tämä asiakirjamassa on niin laaja, 
että vuoden 1607 valitseminen päätevuodeksi on käytännön sanelema rajoitus: yh-
den tutkijan voimavaroin ei voi jatkaa pitemmälle. Päättymisajankohtaa ei ole si-
joitettu tarkasti vuosisadan vaihteeseen siksi, että vuoden 1602 kadon vaikutukset 
on haluttu saada mukaan ja samoin vuonna 1607 Juhana Ottenpojan toimesta pi-
detyn perusteellisen autiotarkastuksen tiedot. 

1.2. Tutkimustavoite  

Pohjoismaisen autiotilaprojektin tehtäväksi on määritelty sekä asutuskehityksen 
tutkiminen että selville saatujen asutusmuutosten selittäminen.27  Tämä tutkimus-
tavoitteen määritelmä korostaa sitä, ettei ole tarkoitus selvittää mikä oli tutkimus-
kohteeksi valitun alueen tietyn poikkileikkausajankohdan asutus vaan huomio 
kiinnitetään ennen kaikkea mahdollisten asutusmuutosten etsimiseen. Asutus voi 
kehittyä tietyn ajan kuluessa kolmella eri tavalla: pysyä muuttumattomana, kasvaa 
tai vähentyä. Viimeksi mainittua eli asutuksen taantumista kutsutaan yleisesti auti-
oitumiseksi, sekä nykyajan yhteiskunnan ilmiöistä keskusteltaessa että historian-
tutkimuksessa. Keskiajan ja 1500-luvun autio-termi ja autioitumisilmiö eivät kui-
tenkaan ole niin yksiselitteisiä, että ne voisi määritellä lyhyesti puhumalla asutus-
taantumasta vaan niihin on palattava luvussa 2.1. Luvussa 4 puolestaan pohdi-
taan, millaisia asutustietoja tutkimusajan lähteistä on saatavissa. 

Asutusta ja varsinkaan sen muutoksia ei voi tutkia eikä selittää syventymättä hal-
lintoon ja elinkeinoelämään. Luonnollisesti olisi ensiarvoisen tärkeää tutkia 
myöskin väestöhistoriaa, mutta tähän tutkimuskauden lähteet eivät valitettavasti 
suo mahdollisuuksia. Kruunun hallintoon on perehdyttävä kolmesta eri syystä: 1. 
mitkä olivat kruunun asutuspoliittiset tavoitteet ja miten näitä periaatteita yritet-
tiin toteuttaa ja oliko niillä vaikutusta asutuksen kehittymiseen, 2. millaisia rasi-
tuksia tutkimuskauden kruunu asetti alamaisilleen, millainen ja miten oikeu-
denmukainen oli verotus ja olivatko rasitukset niin suuria, että niillä oli suo-
ranaista vaikutusta asutuksen mahdolliseen taantumiseen ja 3. millainen oli tutki-
muskauden paikallishallinto, miten nykyaikaan säilyneet lähteet syntyivät, oliko 
viranomaisten paikallistuntemus riittävä, jotta heidän kirjoittamiaan lähteitä voi 
käyttää yksityiskohtaiseen asutustutkimukseen? 

27  Esim. Österberg  1977 s. 17.  



2. Autioitumisen typologia 

2.1.  Autioitumisen eri lajit kirjallisuuden mukaan 

Nykyajan tutkijat tyypittelevät autioitumista eri tavoin.  Se  voidaan jakaa keston 
mukaan pysyvään ja tilapäiseen tai intensiteettinsä mukaan osittaiseen ja täydel-
liseen. Tunnetuin jako  on  keskieurooppalaisen tutkimuksen käyttämä ryhmitys 
sen mukaan, koskiko autioituminen asutusta vai oliko kysymyksessä viljelyn taan-
tumisen, "Ortwustung" vai "Flurwiistung".28  

Pohjoismaisen autiotilaprojektin puitteissa käytetään yleisesti kolmea eri termiä 
autioitumisen laadun mukaan: kysymyksessä voi olla demografinen, agraarinen tai 
kameraalinen autioituminen. Demografinen autioituminen tarkoittaa asutuksen 
taantumista, siis ennen asutun asuman, esim.  talon  tai kylän tai suuremman alu-
een jäämistä asukkaitta. Taloudellinen autioituminen merkitsee elinkeinon har-
joittamisen lakkaamista, maataloudellisesti peltojen jäämistä kesannoksi ja niitty-
jen metsittymistä. Kameraalinen autius tarkoittaa veronmaksun laiminlyömistä: 
autio-sanaa käytetään veroteknisenä terminä osoittamaan sitä, että verot jäivät 
kantamatta. 

Sama asuma voi olla autio sekä demografisesti että agraarisesti: kukaan ei asu 
sillä eikä kukaan käytä tiluksia hyväkseen. Mutta  on  myös mahdollista, että talo  on  
autio  vain  demografisesti, ei taloudellisesti. Tällöin sen tilukset ovat joutuneet 
naapurin tai jonkun muun omaa taloaan asuvan lisämaaksi ja rakennukset ovat 
jääneet kylmilleen. Asuma voi olla myös agraarisesti autio ja silti asuttu, jolloin 
sen pellot  on  jätetty kesannoksi mutta rakennuksia käytetään —  1600-luvun läh-
teissä käytetään sanontaa "pitää savua tilalla" — niin että asukas saa elantonsa 
Jostain muusta kuin  talon  tiluksien hoitamisesta. Kameraalisesti autio tila, silloin 
kun tällä termillä ymmärretään jokaista, jonka verot ovat maksamatta ja sen mer-
kiksi lähteisiin  on  kirjoitettu "autio", saattaa olla autio myös demografisesti ja/tai 
agraarisesti: verot jäivät suorittamatta asutuksen ja viljelyn lakkaamisen seurauk-
sena. Koska veronmaksaja  on  kuollut tai muuttanut pois eikä elinkeinoa enää har-
joiteta, kruunun  on  mahdotonta periä mitään verojakaan. Mutta toisaalta kame-
raalisiin lähteisiin autioksi eli veroja maksamattomaksi kirjoitettu saattaa olla sekä 
asuttu että viljelty, jolloin autius  on vain  kameraalista, ei demografista eikä ag-
raarista. Tämän voi selittää niin, että kysymyksessä  on  epärehellinen kruunun 
ulostekojen maksamatta jättäminen, mahdollisesti virkamiehen lahjominen. To-
dennäköisempi tulkinta  on  kuitenkin köyhtyminen: veronmaksaja asuu ja viljelee  

28  Esim. Abel 1966 s. 81-82. 
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taloaan ja saa siitä elantonsa niin, että hän jaksaa hoitaa tilaansa edelleen ja asua 
paikallaan, mutta hänellä ei ole varaa suorittaa veroja. Tällöin kameraalinen au-
tius saattaa ennustaa agraarista ja demografista autioitumista. Jollei tilan tuotto 
riitä sekä asukkaiden elantoon että verojen maksuun,  on  luonnollista että hengen 
ylläpitäminen koetaan ensisijaiseksi ja yhteiskunnan esittämien vaatimusten tyy-
dyttäminen vasta sekundaariseksi. Ennen pitkää voi olla seurauksena asukkaiden 
menehtyminen tai muuttaminen pois, jolloin asumasta tulee autio sekä demogra-
fisesti, agraarisesti että kameraalisesti. Tätä vaihetta saattaa puolestaan seurata 
kolmas eli  se  että naapuri tai joku muu alkaa viljellä  talon  tiluksia, jolloin siis au-
tiustilanne muuttuu jälleen. Mutta  vain  kameraalinen autius — tavallisesti kame-
raalinen autius käsitetään tässä suppeammassa merkityksessä — voi toisaalta jäädä 
tilapääilmiöksi  talon  historiassa myös niin, että köyhyyskautta seuraa vaurastu-
minen, jolloin talo palaa veroja maksavaksi eikä siis ole autio enää missään tämän 
sanan merkityksessä.  

1500-luvun kameraaliset lähteet tuntevat  vain  yhden autio-sanan: niin merkittiin 
jokainen sellainen veroyksikkö, jolta kruunun saatavat jäivät perimättä. Veron-
kantolähteen tehtävänä ei ole kertoa missä määrin oli kysymyksessä myöskin asu-
tuksen ja viljelyn taantuminen ja mikä osa verojen rästiytymisestä johtui talojaan 
asuneiden ja viljelleiden talonpoikien köyhtymisestä. Tutkijan työksi jää siksi sel-
vittää, mikä osa veronsa maksamatta jättäneistä  on  aettavissa asumattomim ja vil- 
jelemättömiin ja mikä osa oli ainoastaan kameraalisestil 	autioita. Toinen mielen- 
kiintoinen tutkimustehtävä  on  selvittää, milloin konkreettisesta asumatonta ja tyh-
jää merkitsevästä autio-sanasta — joka tarkoittaa sekä ennen asumatonta että asu-
mattomaksi jäänyttä — tuli myös verotekninen termi eli miten vanhimpien lähtei-
den autio-termit  on  tulkittava. 

Vanhimmat autio-sanan suomalaiset selitykset saadaan Rantsilan kappalaisen 
Kristfrid Gananderin  (1741-1790)  sanakirjasta, jonka käsikirjoitus  "Nytt Finskt  Le-
xicon" on  vuosilta  1786-87.  Ganander tuntee ruotsin  öde-sanalle kaksi suoma-
laista vastinetta, autio ja autia29, joista jälkimmäinen  on  kadonnut nykykielestä. Se-
litykset voi ymmärtää niin, että autia tarkoittaa kirjaimellisesti asumatonta eli 
demografista autiutta, sillä Ganander selittää lauseen  "Se  talo  on  autiana eli auti-
axi tullut" sanomalla ruotsiksi  "där bor ingen".  Samaan tulkintaan viittaa myös-
kin Raamattuun vetoaminen. Sen sijaan ei ole yhtä helposti ymmärrettävissä, mitä 
sanakirjan tekijä tarkoittaa autio-sanalla, sillä sanonnan 'maat tulee autioixi" 
kääntäminen ruotsiksi "blifva  öde"  ei paljasta nykyajan lukijalle autioitumisen 
luonnetta, vaikka tuntuu kyllä viittaavan sanan viljelykselliseen merkitykseen. Sen 
sijaan toinen Gananderin selittävä lause "maxaa ilman  talon  häxitystä ja autioxi 
tekemistä" eli  "utan hemmanets  fördärf  och  ödesmåhl" osoittaa, että hän tunsi 
autio-termiä käytettävän verotuksen yhteydessä, mutta tästä esimerkistä ei selviä, 
sisältyikö verotukselliseen autioitumiseen myös  talon  jääminen asukkaitta. 

Siirryttäessä Gananderista tarkastelemaan viimeisen puolentoista sadan vuo-
den historiantutkimusta todetaan tämän ajanjakson useimpien vanhimpien tutki-
joiden käsittäneen aution kirjaimellisesti asumattomaksi. Koska autioiden osuus 
oli varsinkin  1570-luvun alkuvuosina vihollisen hävityksen kohteiksi joutuneilla 
alueilla huomattavan suuri kaikista taloista ja myöhemmin autioiden määrä pysyi 
korkealla koko maassa, Suomen kärsimät koettelemukset saivat tutkijoilta värik-
käitä sanoja.  Jo A. I.  Arwidssonin  "Lärobok  i  Finlands  historia  och geografi"  käsit- 

YB Ganander 1786 f. 42v. 
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teli suppeudestaan huolimatta  25-vuotista sotaa. Kirjoittaja totesi, että kun venä-
läiset hyökkäsivät Suomeen helmikuussa  1572,  koko Viipurin lääni oli kohta yhtä 
autiomaata.30  Yrjö-Koskinen puhui vuonna  1869  "hirvittävällä tavalla kasvavasta au-
tiotilojen määrästä"3' jaJ.  M.  Salenius näyttää vuonna  1878  uskoneen aution asu-
mattomaksi.32  M.  G.  Schybergsson, jonka Suomen historia ilmestyi vuonna  1887,  
kirjoitti asukkaiden paenneen taloistaan.33  Edelleen  Werner  Tawaststjerna, joka jou-
tui käsittelemään autioitumista tutkiessaan  25-vuotista sotaa, asetti aution asutun 
vastakohdaksi.S4  Myös Kustavi Grotenfelt  on  tulkinnut autiot kirjaimellisesti35  ja sa-
maan tutkijaryhmään kuuluu myös  Einar W.  Juvelius, joka totesi Juhana III:n hal-
litusajan lopun verokuorman niin raskaaksi, ettei monin paikoin kyetty maksa-
maan veroja vaan jätettiin maat ja mannut.36  Uusimmat autio-termin kon-
kreettiset tulkinnat  historian  yleisesityksistä löytyvät  Eirik  Hornborgin kirjoista, joka 
väittää että autiotilojen entiset asukkaat olivat kuolleet, joutuneet vankeuteen, et-
sineet uuden kodin takamailta ja vaeltaneet jopa Ruotsiin saakka. Nopean toipu-
misen hän selittää sillä, että pääosa asukkaista pakeni ja palasi sitten asumaan ta-
lojaan joutumatta surman suuhun tai vangeiksi.37  K. R.  Melanderin asema  on  tässä 
katsauksessa epävarma, sillä hän kirjoitti autiotilojen asuttamisesta määrittele-
mättä lainkaan, mitä hän tarkoittaa autiolla talolla, oliko  se  joskus asuttu vai oliko 
aina kysymys asumattomasta tilasta.38  

Toisaalta myös autiuden ymmärtäminen kameraaliseksi eli sen seikan oivalta-
minen, että lähteiden "autio  tarkoitti samaa kuin jos lähteisiin olisi kirjoitettu "ei 
maksa veroa",  on  vanhaa, sillä tämän keksi  S.  G.  Elmgren jo vuonna  1876.39  Saman 
asian tunsi myös Suomen asutuksen yleisluettelon kehittäjä Jalmari Finne, joka 
mm. selitti autioluetteloiden syntyneen siksi, että oli tarpeen laatia luetteloja 
niistä, jotka olivat kruunulle velkaa. Edelleen hän kirjoitti, että asumattomat talot 
erotettiin kaikista autioista termillä  "platt  öde".40  Uusimmissa  historian  yleisesi-
tyksissä  1500-luvun autio selitetään oikein kertomalla lukijoille, että tämä sana  on  
verotekninen termi ja että kaikkien autioiksi kirjoitettujen seassa osa oli kirjaimel-
lisesti autioita eli asumattomia, mutta termin syntyä ei pohdita. 

Kun paikallishistoria tutkii tietyn alueellisesti rajatun yhteisön elämää eikä  
1500-luvulta ole käytettävissä muita paikallisesti relevantteja lähteitä kuin maakir-
jat ja muu kameraalinen aineisto, joista selvitetään asutuksen kehitystä, olettaisi 
että autioitumiseen olisi kiinnitetty runsaasti huomiota. Eino Jutikkala  on  tutkinut 
tämän olettamuksen paikkaansapitävyyttä ja käynyt läpi  91  vuodesta  1920  ilmes-
tynyttä pitäjän- ja kihlakunnanhistoriaa. Hänen laskelmansa mukaan joka kolmas 
pitäjänhistoria ei mainitse autioitumista lainkaan, kun taas vajaa kolmannes  on  
taulukoinut autiotiloja tai käsitellyt ilmiötä muuten perusteellisesti." 

Jutikkalan artikkelin jälkeen 1lmestyneiden pitäjänhistorioiden tutkiminen  

Arwidsson  1832 s. 60.  
Yrjö-Koskinen  1869 s. 137-141.  
Salenius  1878 s. 140-143.  
Schybergsson  1903 s. 325.  
Tawaststjerna  1918-20s.60-61, 126  ja  171-172.  
Grotenfelt  1902 s. 200-201.  
Jttwelius  1928 s. 452.  
Hornborg  1930 s. 180  ja  1965 s. 82-84.  
Melander  1926.  
Eltngren  1876 s. 32.  
Finne  1929 s. 74-75.  

Jutikkala  1972 s. 75-76.  
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osoittaa, että useimmat niistä ovat ottaneet autioitumisen merkittäväksi tutkimus-
tehtäväksi. Näin ovat tehneet Martti Favorin, Tuomo Koukkula, Pirjo Ruotsalainen, 
Raimo Viikki,  Heikki  Ylikangas, Kirsti Arajärvi, Juhani Saarenheimo, Armas Luukko, Eero 
Mäntylä ja Jorma Kallenautio.42  Poikkeuksia ovat Aulikki Ylösen Lappeen kihlakunnan 
historia, jossa ei ole autioitumisesta omaa lukua ja jonka sisällysluettelosta ei sel-
viä, käsitelläänkö tätä ilmiötä mahdollisesti joillakin sivuilla. Myöskään Veikko 
Kerkkosen Janakkalan historiasta ei löydy autioitumista. Luetellut kymmenen tutki-
jaa ovat kirjoittaneet autiudesta niin, ettei lukijalle jää mitään epäselvyyttä autio-
termin kameraalisesta merkityksestä. Sen sijaan kolme muuta Jutikkalan laskel-
man jälkeen ilmestynyttä pitäjänhistoriaa  on  sanonnaltaan hieman epä-
täsmällistä. Risto  0.  Peltovuoren Suur-Tuusulan historia käsittelee autioitumista lu-
vussa "tilaluku ja maanluonnot", jossa autiot taulukoidaan suluissa koko talo-
määrästä. Kun tutkija käyttää sanontoja "autio eli veronmaksukyvytön" ja "auti-
oitua kokonaan", asiaa tuntemattomalle lukijalle voi syntyä ymmärtämisvaikeuk-
sia.44  Myöskään  Erik von  Hertzenin Paimion historiasta ei selviä kameraalisen ja 
demografisen autioitumisen ero. Kun tekijä sanoo, että  1500-luvun viimeinen nel-
jännes ja  1600-luvun alkupuoli olivat autioitumisen aikaa, miehiä vietiin jatku-
vasti valtakunnan käymiin lukuisiin sotiin, peltoala väheni ja taloja autioitui, sekä 
vertaa vuoden  1571  hopeaveroluettelon ja vuoden  1638  karja- ja kylvöveroluette-
lon talomääriä toisiinsa45, lienee ymmärrettävä että hän  on  tulkinnut kaikki lähtei-
den autio-termit kirjaimellisesti asumattomiksi. Tätä olettamusta tulee sekin, että 
hän käyttää talojen vaiheita esitellessään sanontoja "jäi verohylyksi,  NN  viljeli" ja 
"autioitui, liitettiin NN:n taloon". Ja kolmas tässä mainittava pitäjänhistoria  on 
Lars  Backin  Kaarlelan historia. Kun tutkija olettaa aution joutuneen kruunulle sil-
loin, kun  se  oli aivan asumaton eikä kukaan maksanut veroa, tai sanoo autiotilan 
tulleen asutetuksi silloin, kun j joku lupasi maksaa siitä verot46, hänkin lienee käsit-
tänyt lähteiden autio-termit kirjaimellisesti asumattomiksi ymmärtämättä sanan 
kameraalista merkitystä. 

Kun  historian  yleisesityksissä ja paikallisesti rajatuissa tutkimuksissa autioitu-
minen  on  tutkittu asutuskehityksen häiriövaiheeksi, jonka käsittelyn perin-
pohjaisuuden määrää  se,  miten suuren osan asutushistoria kokonaisuudessaan  on  
saanut tutkimuksessa, lähteiden analysoimiselle tai terminologian erikoiskysymyk-
siin syventymiselle ei juuri ole tilaa. Sen sijaan maakuntahistorioiden kirjoittajat 
ovat asettaneet tavoitteensa kunnianhimoisemmin, varsinkin Pentti Renvall joka  on  
kirjoittanut Varsinais-Suomen autioitumisesta lähdekriittisesti, Eino Jutikkala, joka  
on  tehnyt suururakan tutkimalla Hämeestä  1620-luvulta jokaisesta autiotilasta, 
oliko kysymyksessä demografinen vai  vain  kameraalinen autius, ja Pentti Virran-
koski, joka  on  tilastoinut  1600-luvun tuomiokirjoja.47  —  1500-  ja  1600-luvun auti-
oitumisesta  on  kirjoitettu  vain  kolme erikoistutkimusta48 ; Jutikkala esittelee nii-
den olennaisimmat tutkimustulokset  em.  artikkelissaan.49  

42  Favorin s.a. s. 157, Koukkula 1972 s. 244-248, Ruotsalainen 1972 s. 292-303, Viikki 1973 s. 
74-84, Ylikangas 1973 s. 185, Arajärvi 1973 s. 34-37, Saarenheimo 1974 s. 202, Luukko 1975 s. 
91-98, Mäntylä 1976 s. 154-155 ja Kallenautio 1976 s. 67 ja 71. 

43 Ylönen 1976 ja V. Kerkkonen 1976. 
a4 Peltovuori 1975 s. 30-31. 
45  von  Hertzen 1973 s. 147. 
46 Back 1976 s. 67 ja 68. 
47  Renvall 19496 s. 87-89, Jutikkala 1957 s. 114-136 ja Virrankoski 1973 s. 59-69. 
48  Lehtinen 1961, Mäntylä 1963, Rouhiainen 1959. 
49 Jutikkala 1972 s. 80-81. 
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Autio-termi ilmestyy suomalaisiin lähteisiin niin näkyvästi  1570-luvulla, että 
autioitumisilmiö liitetään tutkimuksissa yleisesti juuri  1500-  ja  1600-lukuun. Kui-
tenkin  I400-luvusta  on  kerättävissä runsaat kymmenkunta mainintaa varsinais-
suomalaisista autiotiloista. Keskiajan lähteiden autio-termit merkitsevät tilojen 
laskijan  Elias  Orrmanin tulkinnan mukaan "todellisia autiotiloja" ja toinen keskia-
jan aution merkitys oli rappeutunut.50  "Todellisella" autioitumisella hän tarkoit-
taa asumattomuutta, mahdollisesti myös viljelemättömyyttä, kun taas rappeutunut  
on  ymmärrettävissä taloudelliseksi autioitumiseksi. Aulis Oja  on  tutkinut myöhäis-
keskiajan asutuskehitystä Urjalan pitäjästä. Koska Lounais-Hämeestä  on  säilynyt 
tuomiokirjakatkelmia  1500-luvun alusta, hän  on  verrannut näitä vuosien  
1506-1510  tietoja vanhimpaan vuoden  1539  maakirjaan. Hän  on  laskenut en-
simmäisen tarkastelukauden talomääräksi  90  ja myöhemmin  91  ja todennut, että 
Särkijärven kylä  on  autioitunut.51  Tosin luvut eivät ole yksiselitteisiä, sillä ei ole 
varmaa pitäisikö jokainen  1500-luvun alun tuomiokirjoissa mainittu henkilö tul-
kita itsenäisen  talon  isännäksi.52  Autioitumisen luonne  on  tämän tutkimuksen mu-
kaan demografista: koska Särkijärvi mainitaan aikaisemmassa lähteessä asuttuna 
mutta  se  puuttuu vanhimmasta maakirjasta,  se  oli jäänyt asukkaitta. 

Monissa Suomen maakunnissa mainitaan  1500-luvun maakirjoissa ulkoveron-
maita, jotka muistuttavat Ruotsin  utjord-termillä ilmaistuja maakirjayksiköitä. 
Aulis Oja  on  tutkinut Varsinais-Suomen jakokuntien ulkopuolelle jääneitä, yksi-
tyisten talojen omistamista erillisistä metsä- ja niittypeltoja, ns. autiopyölejä (ö-
desböle) ja muita ulkoveronmaita (utbysskatt) ja luettelee ne yksitellen. Hän selit-
tää niiden syntyneen eri tavoin, mm. keskiaikaisen autioitumisen seurauksena.55  

Koska hän sanoo että autiopyölit olivat keskiajalla asuttuja, autioitua-sana  on  ym-
märrettävä samoin demografisesti kuin Urjala-tutkimuksessa.  

Elias  Orrman  on  jatkanut Ojan jälkeen  1500-luvun maakirjoista mahdollisesti 
paljastuvien keskiajan autioitumisen jälkien etsimistä. Hän tuntee autioitumisen 
teoreettisen jaon asutukselliseen ja viljelykselliseen, osittaiseen ja täydelliseen sekä 
pysyvään ja tilapäiseen.54  Ulkoveronmiehen omistuksen hän määrittelee rinnasta-
malla  sen Ruotsin utjord-termiin: maaomistus joka käsitti joko kylän sarkajakoisia 
peltoja tai kylän ulkopuolisia tiluksia ja joka kuului jollekin saman kylän toiselle 
talolle tai naapurikylälle.55  Näiden  1500-luvun omistusten synnyn Orrman selittää 
osaksi keskiaikaisella autioitumisella kuten Ojakin, mutta vaikka hän erottaa ar-
tikkelinsa alkupuolella asutuksellisen ja viljelyksellisen autioitumisen, hän ei käytä 
näitä termejä selittäessään ulko-omistusten muodostumista. Kun Orrman sanoo 
että osa myöhäiskeskiajalla autioiksi joutuneista tiloista otettiin myöhemmin uu-
delleen viljelyyn56, hän puhuu agraarisesta autioitumista vaikkei käytäkään tätä 
termiä. Sen sijaan artikkelin loppulauseen tulkinnat — kylässä olevat ulkoveron-
miesten omistukset sisältävät huomattavassa osin myöhäiskeskiaikaisia autiotiloja 
ja autiopyölit ovat pääasiallisesti keskiaikaisia asumuksia, jotka ovat autioituneet 
kokonaan57  — jättävät lukijan kysymään mitä laadullista eroa  on  myöhäiskes- 

so Orrman  1971 s. 107. 
51  Oja  1976 s. 23-24  ja  28. 
52  Oja  1947 s. 22-23.  
ss  Oja  1955 s. 99-111. 
5*  Orrman  1971 s. 107. 
55  Sama  s. 101. 
56  Sama  s. 107. 
5'  Sama  s. 110.  
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kiaikaisella autiotilalla ja kokonaan autioituneella keskiaikaisella asutuksella. 
Kun Eljas Orrman siirtyi tutkimaan uusmaalaisia ulkoveronmaita, hän selittää 

niiden syntyä niin, että niiden joukossa  on  mahdollisesti taloja jotka ovat jääneet 
asukkaitta ja sitten joutuneet saman kylän toisten talonpoikien tai vieraskylä-
läisten omistukseen.  s  Ulkoveron synty edellyttää siis  talon  jäämistä demogra-
fisesti autioksi mutta tutkija jättää sanomatta, oliko  se  samalla viljelyksellinen au-
tio ennen uuden omistajan altuun joutumistaan. Artikkelin loppulauseessa kir-
joittaja tiivistää käsityksensä keskiajan asutuskehityksestä niin, että vaikka mant-
taaleiden määrä kaksinkertaistui Eerik Pommerilaisen maakirjasta  1550-luvun 
puoliväliin mennessä, samalla toisaalta taloja jäi asukkaitta ja ne joutuivat ainakin 
osaksi toisten viljelykseen ulkoveronmaiksi; näitä autiotiloja voi luonnehtia 
demografisiksi autioiksi.59  Viimeinen lause kaipaisi täsmentävää ajoitusta: tarkoit-
taako tutkija demografisella autiotilalla keskiajan asukkaansa menettänyttä taloa 
vai  1500-luvun kameraalisesta lähteestä näkyvää ulkoveronmaata vai koko kehi-
tystä. 

Gunvor Kerkkonen ei hyväksy Eljas Orrmanin tutkimustuloksia vaan huomauttaa 
ensiksi, että  on  virheellistä laskea ulkoveronmiesten osuus viljellystä maasta, sillä 
lähteistä näkyy  vain  verollepantu maa. Edelleen hän katsoo, että Eljas Orrmanin 
"autiotilan" ja "asukkaansa menettäneen tilan" rinnastaminen kaipaisi lisäksi 
huomautusta siitä, ettei kysymyksessä ole verotuksellinen autioituminen. Mutta 
samassa kun Gunvor Kerkkonen  on  korjannut nämä terminologiset epätarkkuu-
det, hän kirjoittaa että todellinen  (reella)  autioituminen alkoi 1570-luvulla.60  Olisi 
ollut erittäin tarpeellista selittää, millainen autioituminen  on  kirjoittajan mielestä 
"todellista". Kerkkonen varsinainen tutkimusanti  on  kuitenkin sellainen keskiajan 
asutuskehityksen selitys, että ulkoveronomistukset ymmärretään syntyneen uu-
disasutuksen eikä autioitumisen seurauksena.61  Ulkoveronomistusten synnystä — 
onko ne tulkittava keskiaikaisen asutustaantuman vai päin vastoin kasvun jäljiksi 
— käyty jatkokeskustelu62  ei sisällä autioitumisen typologian kannalta mitään 
uutta. 

Perusteellisesti autioitumisen terminologiaan  on  syvennytty vasta pohjois-
maisen autiotilaprojektin yhteydessä.  Jan  Brunius  on  eritellyt, miten eri autiuslajeja  
on  määritelty pohjoismaisessa tutkimuksessa ja millaista huomiota niihin  on  kiin-
nitetty. Keskiajan autio-termejä ei ole tulkittu kameraalisiksi vaan kirjaimellisiksi, 
siis asumattomiksi. Näin  on  menetelty kahdesta syystä, vanhemmassa tutkimuk-
sessa siksi että käsitys  on  syntynyt yleisestä vaikutelmasta ja nuoremmassa siksi, et-
teivät keskiajan lähteet ole rinnastettavissa uuden ajan tilimateriaaliin. Autio-sa-
nalla ei voi olla kameraalista merkitystä juridisessa lähteessä, esim. kaup-
pakirjassa, eivätkä keskiajan maakirjat ole tiliteknisesti verifikaatteja kuten  1500-
luvun maakirjat.63  Eva  Österberg  on  taas päätynyt siihen, että kameraalinen autio-
käsite  on  levinnyt yleiseen käyttöön vasta  1560-luvulla, mutta teoreettisesti voi aja-
tella että tällä sanalla oli verotuksellinen merkitys jo keskiajalla.64  Eljas Orrman  on  
selvittänyt kahden Suomen maakunnan, Satakunnan ja Savon maakirjoja Kustaa  

56  Orrman  1972 s. 94. 
59  Sama  s. 99. 
60  G. Kerkkonen  1973 s. 2. 
61  Sama  s. 13. 
62  Orrman  1973  ja Kerkkonen  1974. 
68  Brunius  1975 s. 47-53. 
64  Österberg  1971 s. 107.  
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Vaasan ajalta. Hän  on  voinut todeta vertaillessaan eri vuosien lähteitä toisiinsa, 
että Satakunnassa merkittiin maakirjoihin autioiksi sellaisia tiloja, joista naapurit 
maksoivat maaluvun mukaan perittävät verot ja tilaluvun mukaan kannettavat jäi-
vät saamatta. Valtaosaltaan oli kysymys demografisesta autioitumisesta, mutta 
eräissä tapauksissa  on  osoitettavissa, että talo  on  ollut asuttu silloin kun  se on  kir-
joitettu maakirjaan autioksi, sillä  se  palasi jälleen veroamaksavaksi. Tutkijan mu-
kaan nämä autio-merkinnät ovat yhteydessä Kustaa Vaasan  1550-luvun hallinnon 
tehostamispyrkimyksiin. Sen sijaan Savossa autiolla tarkoitettiin  1550-luvun lo-
pulla ja  1560-luvun alussa asumatonta arviokuntaa tai taloa, mutta joissakin ta-
pauksissa autiot ovat saattaneet olla asuttuja.65  

Koska kukaan ei ole aikaisemmin tutkinut systemaattisesti keskiaikaisen autio-
termin merkitystä,  Jan  Brunius  on  ottanut tehtäväkseen syventyä Vadstenan luos-
tarin ja Kaarle Knuutinpojan tilojen materiaaliin ja eritellä, millaisia näiden läh-
teiden autiomerkinnät ovat. Hän  on  päätynyt siihen, että autiotilat  on  kirjoitettu 
eri tavoin ja näistä erilaisista formuloinneista — esim. tyypeistä "autiotila  x"  tai 
"tila  x  on  autio" — voi päätellä, mikä niistä tarkoittaa tilapäistä ja mikä pysyvää 
autioitumista. Sen sijaan kameraalista autioitumista tästä materiaalista ei voi 
osoittaa.66  

2.2.  Autio-sanan käyttö keskiajan asiakirjoissa 

Edellä tarkasteltu historiantutkimus  on  eritellyt autio-termin erilaisia merkityk-
siä yksityisistä tiloista ja tilaryhmistä käsin;  on  tutkittu miten autio-maininta  on  
tulkittava käsiteltävänä olevan tilan kohdalla. Metodina varsinkin kameraalisen ja 
demografisen autiuden erottamisessa  on  ollut autio-ilmaisun kieliasun tutkiminen 
— varsinkin jos autius  on  merkitty pleonastisesti — ja asiakirjan luonteen huomi-
oon ottaminen. Yleisesti  on  oivallettu, että autio-sana voidaan tulkita kameraa-
liseksi  vain  verotuslähteessä. Kolmas autiuslajin selvittämisen kriteeri  on  lisäläh-
teiden etsiminen, joihin tutkittavan lähteen autio-merkintää  on  verrattu, varsinkin 
silloin kun  on  tutkittu onko kysymyksessä asumaton vai asuttu tila. Mikäli yhden 
lähteen mukaan autio tila  on  toisen asiakirjan mukaan asuttu, autiutta  on  pidet-
tävä  vain  kameraalisena. 

Sen sijaan ei ole systemaattisesti tutkittu, käytettiinkö autio-sanaa keskiajan 
yleisissä hallinnollisissa määräyksissä ja muissa sellaisissa asiakirjoissa, jotka eivät 
koske yhtä taloa tai taloryhmää. Ja jos käytettiin, niin missä määrin sanan merkitys 
oli agraarinen, demografinen tai kameraalinen, onko jokin niistä alkuperäinen ja 
milloin sanaan alkoi liittyä näitä muita merkityksiä? Hallinnollisten asiakirjojen 
autio-termin sisällön punnitseminen  on  hankalampaa kuin yksityisistä tiloista kir-
joitettujen lähteiden siksi, ettei tavallisesti ole mahdollisuutta verrata termiä 
toiseen asiakirjaan. Sen sijaan autioitumisen luonne saattaa selvitä asiakirjan sisäl-
löistä: jos autiot määrätään asutettaviksi, sanaa  on  käytetty demografisessa merki-
tyksessä, jos autiot viljelykset  on  saatettava viljelyyn, sana  on  tulkittava ag-
raarisesti ja jos kruunun verotulojen sanotaan vähenevän siksi, että osa veroyksi-
köistä  on  autioina, sanaa käytetään samalla tavalla kuin  1500-luvun kameraalis-
hallinnollisissa lähteissä.  

65  Orrman  1975 s. 196-202. 
66  Brunius  1975 5. 65.  
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Koska autio-termit mainitaan samoissa keskiajan asiakirjoissa, joista paljastuvat 
kruunun asutus- ja veropoliittiset tavoitteet eikä termin kulloistakin merkitystä voi 
ymmärtää syventymättä asiakirjan koko sisältöön, autioita ei voi irrottaa asiayh-
teyksistään kielellisen analysoinnin kohteiksi. Tämän rajoituksen takia vasta keski-
ajalta periytyvien kruunun asutus- ja veropoliittisten tavoitteiden tutkimisen jäl-
keen voi yhteenvedonmaisesti tarkastella, miten autio-sanan merkitys mahdol-
lisesti muuttui ja laajeni. 



3.  Keskiajalta  1500-luvulle periytyvistä kruunun verotus- 
ja asutuspoliittista tavoitteista  

1500-luvun asutuskehityksen ja autioitumisen tutkimiseksi  on  tiedettävä, mitkä 
olivat kruunun asutus- ja veropoliittiset päämäärät ja tavoitteet, joita  se  pyrki saa-
vuttamaan. Millainen oli  se  veronmaksajakunta, joka keskushallinnon näkökul-
masta käsin pystyisi turvaamaan mahdollisimman hyvin kruunun kassan täytty-
misen? Erityisen kiinnostava asutushistorian kannalta  on  kysymys, miten tärkeim-
män omaisuuden eli maan oli edullisinta jakaantua talonpoikien kesken. Näitä 
kruunun tavoitteita  on  esiteltävissä neljä, joiden kehitystä voi seurata keskiajasta  
1500-luvulle ja osittain tämänkin vuosisadan ohi. Kaikissa niissä mainitaan autio-
termi ja kaikkien niiden tunteminen  on  tärkeää, jotta ymmärtäisi  1500-luvun asu-
tustutkimuksiin käytettäviä kameraalisia lähteitä. Ensiksi  on  pohdittava verojen 
maksamattomuuden ongelmaa. Miten kruunu suhtautui veronmaksajaan, jonka 
verot jäivät perimättä, joko varattomuuden tai niskoittelun takia? Miten tämä 
suhtautumistapa kehittyi keskiajasta  1500-luvun autioitumiskaudelle tultaessa ja 
miten autio-sanaa käytettiin tässä yhteydessä? Toiseksi  on  tutkittava, millainen oli 
verottajan mielestä ihanteellinen yhden veronmaksajan hallitsema tilusmäärä. 
Oliko tavoitteena saada maaomaisuus jakaantumaan mahdollisimman tasasuu-
riksi tiloiksi? Asutuspolitiikkaan kuuluu edelleen kruunun suhtautuminen ulkove-
ronmaihin eli asukkaitta oleviin tiluksiin, kysymys siitä miten tällaisista omistuk-
sista saataisiin paras mahdollinen verotuotto. Ja viimeisenä mainittakoon uudisa-
sutuksen edistäminen. Asutuksen tihentyminen ja leviäminen lisää verottajan tu-
loja veronmaksajamäärän kasvaessa, varsinkin jos veroperusteena  on  talo, mutta 
miten uudisasutusta oli mielekkäintä edistää?  

3.1.  Verojen maksamattomuuteen suhtautuminen 

Lähes kaikessa autioitumista koskevassa kirjallisuudessa todetaan lyhyesti, että 
kolmen vuoden verojen maksamattomuudesta tila muuttui verotilasta kruununti-
laksi. Tutkijat eivät erittele mistä tämä kruunulle joutuminen periytyy ja miksi ve-
ronmaksukyvyttömyyden rajana oli juuri kolme vuotta. Poikkeuksia ovat  K. R.  
Melander, joka sanoo keskiajan lopussa syntyneen sen käsityksen veronalaisesta 
maasta, että omistajan oikeus siihen toistaiseksi lakkasi, jollei veroja ollut mak-
settu, mutta kun puuttuva vero oli suoritettu, maa oli jälleen omistajansa 
omaisuutta67  ja  Jan Eric  Almqvist,  joka toteaa että kruununtiloja lunastaneet  talon- 

67  Melander 1926 s. 15. 
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pojat rinnastuivat  1500-luvulla verotiloihin verojen maksamatta jättämisessä; ve-
rotilojenkin verorästimääräykset olivat horjuvia noin vuonna  1600,  mutta muuta-
man vuosikymmenen kuluttua sovellettiin käytännössä kolmen vuoden rajaa, 
jonka jälkeen tilat joutuivat kruunulle.68  

Autioitumisesta eli verojen maksamatta jättämisestä kruunulle joutuminen liit-
tyy kruunun kasvavaan maanomistukseen. Viimeistään  1100-luvulla kuninkaat 
vaativat regaalioikeuden nojalla käyttämättömiä luonnonvaroja. Tämä johti sii-
hen, että kruunu sai osuuden Göötanmaiden maakunnan ja kihlakunnan yhteis-
maihin, metsiin, kalapaikkoihin ja malmilöytöihin. Ajan mittaan asutuksen edis-
tyessä yhä useampi asui kruunun maalla.69  Alun perin maan omisti pohjoismaissa 
suku eikä yksityinen, mistä oli jäänteenä sukuoikeus70, mutta maata siirtyi 
kruunulle esim. sen johdosta, että Skoonen  lain  mukaan talonpojan oli tarjottava 
perintömaata kruunulle ennen kuin panttasi tai myi vieraalle.71  

Tässä yhteydessä  on  tarkasteltava, mitä aikarajoituksia maanlaki asetti maan 
siirtymiselle toisen omistajan ja varsinkin toisen suvun haltuun. Tunnetuimmat 
ovat ne pykälät, joissa määrätään että sukumaan myynti  on  kuulutettava kolmilla 
käräjillä ja sen jälkeen suvulla  on  aikaa vuosi ja päivä lunastaa maa takaisin. Tämä 
sanotaan maankaaren  II  luvussa — tässä käytetään Kollaniuksen Kristoffer-ku-
ninkaan maanlain suomennoksen lukuja — joka säätää perintömaan myyntiä su-
vun ulkopuolelle. Toisaalta pelkkä vuosi ja yö mainitaan monesti. Perintökaaren 
XXIII luku määrää, että jollei valtakunnassa ole vainajan perillisiä, perijä saa tulla 
ulkomailta vuoden ja yön kuluessa ottamaan perintönsä. Jollei ketään tule tämän 
ajan kuluttua, perintö lankeaa kuninkaalle. Maankaaren  VI,  VII  ja  VIII  luvut 
määräävät  pantin  lunastamisajaksi niin ikään vuoden ja yön. Mutta maksimiaika 
maan siirtymisensä oli kolme vuotta, niin että perintöaaren  XVI  puhuu tapauk-
sesta, jossa joku  on  lähempää sukua kuin perinnön saanut ja moittii sukua, "en-
nen cuin colmen wuodhen nauttimus päälle tule".72  Sama määräaika  on  maan-
kaaren  XVIII  luvussa: Ei yhdenkään niiden  maiden  päälle, jotka mies  on  pitänyt 
kolme vuotta häiritsemättä ja hämmentämättä, joko ne  on  ostettu tai vaihdettu, 
minkä lautakunta todistaa, kenelläkään ole valtaa puhua, koska ne ovat jo niin 
kauan olleet hämmentämättä." Ja vielä määrättiin oikeudenkäyntikaaren  XVII  
luvussa, että jos  sakkojen  maksamiseen oli pakko ottaa talonpojan maata muun 
omaisuuden puutteessa, tällä oli kolme vuotta aikaa lunastaa maa takaisin. Jollei 
hänellä ole varaa, niin suvulla  on  sama kolmen vuoden määräaika lunastamiseen. 
Kun siis maan siirtyminen suvulta toiselle kesti pisimmillään kolme vuotta, eikö 
olisi luontevaa analogiaa jos maan siirtymiseen suvulta kruunulle kuluisi sama ai-
ka? 

Toinenkin keskiaikaisen lainsäädännön pykälä tarjoutuu malliksi, jonka mu-
kaan autiotilan joutuminen kruunulle  on  voinut kehittyä. Verotusoikeudesta joh-
tuva hallintaoikeuden rajoittaminen ei alkanut Ruotsissa kruunusta vaan kihla-
kuntien yhteismaista. Helsinglannin laissa sanottiin, että jos joku muutti tällaiselle 
allmänningille ja luopui uudisraivauksestaan kolmen vuoden kuluttua, raivauksen 
saa  se  joka haluaa." Myös maanlaki tuntee määräyksiä kihlakunnan yhteismaan  

68  Almqvist  1929 s. 117. 
69  Rosen  KHLNM  IX s. 434-436. 
7° Rosén  KHLNM VII  s. 659. 
7'  Steensberg KHLNM  I s. 37. 
72  Suomen kielen muistomerkkejä  III, 1. s. 61. 
73  Sama  s. 74.  
"  Svenska  landskapslagar, Hälsingelagen, Byalagsbalken XVI. 
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käyttämisestä. Maunu Eerikinpojan  lain  rakennuskaaren  24.  luku määrää, milloin 
kihlakunnan tai maakunnan verot  on  maksettava. Jollei joku maksa vaan jää vel-
kaa, kihlakunnantuomari saa valita kuusi miestä mukaansa ulosmittaamaan saata-
van.  Jos  laiminlyönti jatkuu toisena vuonna, olkoon sama laki, mutta jos niskoit-
telua esiintyy edelleen kolmantena vuonna, asukas menettää uudisviljelyksensä ja 
maakunnalla tai kihlakunnalla  on  oikeus ottaa maa haltuunsa. Tässä puhutaan siis 
verojen maksamatta jättämisestä, ja nykyruotsin käännöksestä75  saa sen käsityksen, 
että kysymys  on  lähinnä niskoittelusta. Toisaalta sama luku määrää, ettei kukaan 
saa häiritä maakunnan tai kihlakunnan yhteismaalla asuvaa, jos tämä maksaa ve-
rot, eikä myöskään perillisiä, jos nämä maksavat. Mutta saattoi tapahtua myös, 
että köyhyys yllätti yhteismaalle muuttaneen. Tämän varalta maanlaki määräsi, 
että jollei jaksa maksaa verojaan "suuren ja todellisen tuskan tähden", saa pitää 
hallussaan vuoden ja maksaa rästin, mutta muussa tapauksessa viljelys annetaan 
toiselle. Viljelys arvioidaan, ja jos  se on  suuremman kuin verorästin arvoinen, au-
tioksi jättänyt saa pitää erotuksen palkkioksi uudisraivauksesta. 

Pykälä  on  myös Kristofferin maanlaissa. Eri lainsuomentajien käännökset ovat 
mielenkiintoisia. Herra Martti  on  kääntänyt rakennuskaaren  31.  luvun näin:  
"Nytt  ios  se  quin maan eli kihlakunnan ycteizellä asupi köyhty nijn ettei hän maan 
eli kihlakunnan oikeut ei woi vlghos tehdä, eli laskepi sen caiketi carkiaxi erino-
maisen ia oikean tuskan tädhän.  Ios  hän woipi sijtte toisna vuonna sitälähin hän 
oikeudhen ulos tehdä ia hänens vlostoimitta ia sen asuman nauttia. Ei mahda sijtte 
yxikän händä sijtä pois aia."76  Kollanius käyttää puolestaan kylmä-sanaa: "Taita  
se  cuin maacunnan eli Kihlakunnan yhteisellä asupi, nijn köyhtyä, ettei hän woi 
Maacunnan eli Kihlacunnan ulwos teco tehdhä, elickä peräti, oikeen ja erino-
maisen waewan tähdhen kylmille laske..."" Ljungon mukaan rakennuskaaren  
32.  luku kuuluu näin: "Nyt ios sille quin makunnan eli kihlakunnan yhtehitselä 
asupi taita köyhys tapahtua nin etei hän woi makunnan eli kihlakunnan oikeutta 
ulos tehdä, eli  on se  caikenni autiona, oikean ia merkillisen hädhän tehden ia hän 
woi idzensä toisna lähimäisnä wuotena costutta ia sen asunnon yles pitä ia ulos  te-
got  täyttä iotca iänehet ouat, Ei ole yhdengän valta händä pois aia..."78  Maanlaki 
sääteli siis tehokkaasti kihlakunnan yhteismaan verotusta ja antoi myös maankaa-
ren XX—XXVI luvuissa sääntöjä siitä, miten lampuodin oli maksettava verot isän-
nälleen, mutta kruunun kantamien rasitusten osalta  se  tyytyi säätelemään aatelin 
ratsupalveluvelvollisuutta. 

Myöhemmän ajan hallitsijat viittasivat mm. vanhoihin keskiajan sääntöihin 
(katso  s. 29)  määrätessään veronmaksajien velvollisuudesta hoitaa omaisuuttaan ja 
suoriutua veroistaan. Eerik Pommerilaisen säännössä määrättiin vuonna  1416,  
että jos lampuoti niskoittelee kolme vuotta eikä rakenna, hän saa maksaa säädetyt 
sakot ja isännällä  on  oikeus ajaa hänet pois jos haluaa." Vuodelta  1442 on  säilynyt 
mielenkiintoinen Kristofferin plakaatti, joka  on  suunnattu voutien ja virkamiesten 
sekä rahvaan välille syntynyttä erimielisyyttä vastaan. Plakaatissa sanotaan, että  on  
syntynyt paljon niskoittelua, kun alamaiset eivät tottelemattomuuttaan ja vastaha-
koisuuttaan halua maksaa voudeille ja virkamiehille ja omille herroilleen ja isän- 

75  Holmhäck-Wessen  1962 s. 114. 
76  Suomen kielen muistomerkkejä  II, 1 s. 82.  
" Suomen kielen muistomerkkejä  III, 1 s. 113.  
" 	Sveriges rikes landslag  ... af Ljungo Thomea  s. 107-108.  

Hadorphius  1687 s. 43.  
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nilleen, mistä epäkohdasta kuningas haluaa päästä. Jotta tilanne korjaantuisi, nis-
koittelijoita uhataan kuninkaallisella kostoll ja vihalla kuitenkaan erittelemättä, 
mitä konkreettisia seurauksia veroniskoittelusta aiheutuu ja miten kauan kuningas 
odotti yksityisen veronmaksajan suoritusta ennen kuin antoi kostonsa ilmetä.80  

Kaarle Knuutinpoika  Bonden  aikana valmistettiin määräys siitä, että ne jotka 
luopuivat tiloistaan eivätkä kunnostaneet niitä jälleen, menettivät ne kruunulle.81  
Tässä  1400-luvun puolivälin jälkeen syntyneessä asiakirjassa  on  olennaisinta huo-
mautus tilan rakentamisesta eli siinä siis sovellettiin verotalonpoikiin samaa mää-
räystä, joka oli koskenut aikaisemmin  vain  lampuoteja. Tämä sama analoginen 
rinnastus lampuotien ja talonpoikien välillä mainitaan myös vuoden  1483  Kalma-
rin resessissä. Siinä todetaan ensin pykälässä  23,  että jos lampuoti asuu tilalla niin 
että laiminlyö kolmena vuonna rakentamisvelvollisuutensa, hän maksaa sakot ja 
aatelisella  on  oikeus häätää hänet. Edempänä pykälässä  27  määrätään, että 
kruunun verotalonpojille ja lampuodeille kuuluu sama rakennusvelvollisuus kuin 
yksityisten lampuodeille ja myöskin aidanpano ja kestitys. Ja viimein pykälässä  43  
vahvistetaan verotalonpojalle, joka viljelee tilaansa täydesti ja maksaa kruunun ve-
rot, yhtä ehdoton oikeus pitää tilansa kuin ennenkin.82  — Käytännössä rakenta-
misvelvollisuutta oli mahdollista valvoa järjestämällä talokatselmuksia.  

Gustaf Berg  tuntee Sten  Sture  vanhemman kirjeen vuodelta  1490,  jonka mukaan 
omistajan oikeus autiotilaan  on  lakannut, kunnes siitä maksettavat verot  on  suori-
tettu.8  Hän tarkoittaa todennäköisesti kirjettä, jonka Pehr  Erik  Bergfalk  siteeraa. 
Siinä mainitaan, että  Lindarm  Björninpoika  on  pyytänyt kahta autiotorppaa, jotka 
ovat monta vuotta olleet autioina veroja maksamatta,  "tu  ödhetorp  som  mand  åår  
hafuer ödhe legidh vnder Cronones  skatt och rättigheter sa  at  vhrheld  är  ther oppa  
kommen".  Valtaneuvoston luvalla Sten  Sture  antoi torpat hakijalle perinnölliseksi 
omaisuudeksi.  Jos  kirjeen antamisen jälkeen tulee joku joka haluaa väittää torppia 
omikseen, hänen  on  korvattava kruunulle autiusvuosien veromenetykset.84  

Kustaa Vaasan ajattelussa yhdistyy kolme asiaa,  talon  joutuminen kruunulle ve-
rorästeistä, kuninkaan oikeus pitää talokatselmuksia ja niissä havaittujen puuttei-
den takia ryhtyä ääritapauksessa vaikka häätöihin sekä autioiden asuttaminen 
kruunun eduksi. Vanhin mielenkiintoinen kuninkaan kirje  on  vuodelta  1530.  
Huddingen pitäjän  Peder  Markuksenpojan vanhemmat olivat jättäneet maksa-
matta viiden äyrin maasta kolmen vuoden verot, joten tila otettiin kruunulle. Nyt 
poika halusi lunastaa tilan verotilaksi. Kuningas suostui myyntiin sillä huomi-
onarvoisella perusteella, että hakijalla oli ennestään  7 1/2  äyrin verotila, josta hän 
ei saanut elantoaan, niin että tämä kruunulle joutunut maa oli tarpeen, jotta ti-
lasta saatiin elinkelpoinen ja veronmaksukykyinen. Myyntihinta määrättiin kylän 
yleisen maan hinnan mukaan, ei siis niiden verorästien mukaan, joiden maksa-
matta jäämisestä maa oli otettu kruunulle.85  — Tämän jälkeen kuninkaan huomio 
näyttää kiinnittyneen  allmänning-maiden  asuttamiseen. Vuonna  1535  hän antoi 
avoimen kirjeen siitä, että kruunun autiotontteja kuten myös kruunun allmännin-
gin asuinpaikkoja saa vapaasti ottaa asutukseen ja viljelyyn.86  Pari vuotta myö- 

88 Sama  s. 48. 
8'  Bergström  1920 s. 19. 
8P  Hadorphius  1687 s. 60-61. 
83 Berg 1893 s. 112. 
84  Bergfalk  1832 s. 37. 
Ss  Kustaa Vaasan kirje  19. 10. 1530,  reg.  s. 186. 
86  Kustaa Vaasan kirje  4. 3. 1535,  reg.  s. 34-35.  
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hemmin  kuningas valmisti ehdotuksen Nyköpingin kokoukseen. Kuningas esitti, 
että rälssi ottaa varsinkin Smoolannissa ja Länsi-Göötanmaalla monia autiotiloja 
ja tontteja hyödykseen mutta kruunulle haitaksi. Ruotsin laki määrää kuitenkin, 
että kaikki kihlakunnan  allmänning  kuuluu kihlakunnan asukkaille ja kuninkaalle 
kolmannes, joten kruunulla  on  sama oikeus kuin rälssillä ottaa autiotiloja. Vas-
tauksessaan valtaneuvosto katsoi, että olisi toimitettava tarkastus siitä, kuka voisi 
osoittaa sukuoikeutensa.87  Samaa asiaa kuningas esitti vuoden  1538  valtiopäivillä 
todetessaan, että kruunun rakennettavaksi otetaan vähän tai tuskin mitään.88  

Uudisasutuksesta tai oikeammin autiotilojen ottamisesta jälleen verolle kunin-
kaan mielenkiinto siirtyi talokatselmuksiin. Vuonna  1541  hän suuntasi Uplantiin 
tiukkasanaisen kirjeen. Alamaiset luulevat saavansa menetellä verotilojen kanssa 
miten tahansa, mutta vastaamme että niin kauan kuin  he  pitävät kunnossa ja lail-
lisesti rakennettuina, tilat kuuluvat heille, mutta jolleivat huolehdi tästä, niin 
meille ja kruunulle. Näkökantansa Kustaa  Vaasa  perusteli juridisesti: sanoohan 
laki, että talokatselmuksia  on  pidettävä sekä verotalonpoikien että lampuotien 
asumilla tiloilla.89  

Vuonna  1549  Kustaa  Vaasa  puhui talonpoikien veronmaksukyvyn säilyttä-
misestä mainitsematta talokatselmuksia. Hän julisti, etteivät verotilat kuulu talon-
pojille vaan kuninkaalle kruunun puolesta,.ja sillä perusteella että talonpojat mak-
savat veronsa,  he  saavat asua niillä itse." Mutta talokatselmuksiin palattiin jo 
vuonna  1550,  jolloin kuningas kirjoitti niistä ensin Seveden kihlakunnan rahvaalle 
samalla kun oikeiden veroparseleiden maksamisesta ja kymmenysten lunasta-
misesta. Kihlakunnan edustaja oli valittanut, että vouti oli pitänyt talokatselmuk-
sia muutamien verotalonpoikien kanssa, mikä ei ollut aikaisemmin tapana ja 
loukkasi näiden oikeustajua. Kuningas katsoi, että hänellä oli sama oikeus pitää 
näitä kuin aatelilla lampuotiensa kanssa. Olisi parempi, että verotalonpojat ja 
lampuodit pitäisivät talonsa viljelyksessä ja kunnolla rakennettuina kuin joutuisi-
vat maksamaan sakkoa puutteista."' Parin kuukauden päästä kuningas suuntasi 
Uplantiin kirjeen peltojen ojittamisesta, niittyjen raivaamisesta ja humala-
tarhojen hoidosta. Kun hän olil  laajasanaisesti selittänyt, miten tärkeää tällainen 
kunnollinen maanviljelys oli, hän uhkasi että kaikki tottelemattomat ja laiminlyö-
vät talonpojat, sekä kruunun verovelvolliset talonpojat että rälssin, kirkon, luosta-
reiden ja prebendojen lampuodit joutuvat maksamaan sakkoja ja jolleivat sitten-
kään paranna tapojaan, heidät ajetaan tiloiltaan ja tilalle asetetaan sellaisia kuuli-
aisia ja tottelevaisia alamaisia, jotka noudattavat kuninkaan käskyjä, niin että val-
takunta rikastuu.92  Kustaa  Vaasa  näyttää kuitenkin joutuneen perääntymään ta-
lonpoikien vastustuksen edessä. Kesäkuussa hän kirjoitti Eerik Sveninpojalle Notr-
köpingiin talonpoikien valittavan talokatselmuksista. Kuningas väitti, ettei hän 
ollut käskenyt pitää niitä vaan hän vaati voutia oleskelemaan talonpoikien keskuu-
dessa ja edellisen kirjeen mukaan pitämään silmällä sekä talonpoikien että lam-
puotien maanviljelystä. Lopuksi kuningas kirjoitti, että jos talonpojat haluavat 
myydä maansa kruunulle, voudin  on  lähetettävä tarkka tieto tiluksista ja vero- 

8'  Rådslag  1880-1888 s. 20. 

88  Svenska  riksdagsakter  1538, s. 228. 
89  Kustaa Vaasan kirje  15. 4. 1541,  reg.  s. 249. 
98  Kustaa Vaasan kirje  23. 8. 1549,  reg.  s. 283. 
9'  Kustaa Vaasan kirje  6. 2. 1550,  reg.  s. 70-71. 
92  Kustaa Vaasan kirje  12. 5. 1550,  reg.  s. 244-245.  
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kuormasta.98  —  Eli  Heckscher  on  sanonut, että koko maanomistusoikeus oli  1500-
luvulla ja noin  200  vuotta sen jälkeenkin horjuvaa ja tuntuu vieraalta nykyajan ih-
misestä. Kruununtalonpoika ja verotalonpoika olivat lähes samassa asemassa, sillä 
esim. maasta peritty vuokra ja vero olivat lähes yhtäläiset.94  Kustaa Vaasan ajan 
osalta tätä voi muokata niin, että lähellä-sana pitäisi korvata ilmauksella "samassa 
asemassa". 

Kustaa  Vaasa  oli joutunut perääntymään talokatselmusasiassa vuonna  1550,  
mutta tämä ei muuttanut hänen näkemystään siitä, kenelle maa viime kädessä 
kuuluu. Vuonna  1553  hän käytti vielä jyrkempää kieltä kuin ennen kirjeessään, 
joka tunnetaan laajalti kirjallisuudessa, esim.  R. G.  Hermanssonin finanssihallin-
nollisessa tutkimuksessa95  Kuningas totesi, että muutamat jotka viljelevät verotilaa 
saatuaan sellaisen perimällä tai ostamalla hoitavat maataan hyvin veltosti antaen 
niittyjen metsittyä ja peltojen olla viljelemättä ja tästä huolimattomuudesta tilat 
)outuvat kokonaan perikatoon, niin ettei talonpojalla itsellään ole siitä hyötyä eikä 
kruunu saa veroja. Kun heitä käsketään viljelemään, niin osa vastaa että verotilat 
kuuluvat heille itselleen ja  he  saavat menetellä niiden kanssa miten haluavat. 
Kuningas sanoi, ettei hän tyydy tähän vastaukseen kruunun puolesta vaan väittää, 
että kaikkia verotiloja  on  viljeltävä täydesti ja verot  on  maksettava.  Jos  verotalon-
poika autioittaa tai turmelee tilansa niin, ettei kruunu saa verojaan, maa joutuu 
kruunulle ja voudin  on  asetettava tilalle toisia talonpoikia, jotka viljelevät kun-
nolla ja maksavat täyden veron, eikä kellään jolla  on  sukuoikeus ole valtaa moit-
tia, sillä maa kuuluu kruunulle ja  se on  lähin viljelemään, joka  on  tilaa kunnos-
tanut ja haluaa maksaa verot.96  

Viimeinen mainittu kuninkaan kirje päätyy siis siihen, että kruunu sai ottaa ve-
roja maksamattoman tilan. Koskei kirjeessä mainita kuinka monta vuotta verojen 
piti olla rästissä ennen kuin taloon voitiin sijoittaa parempi isäntä, voinee tulkita 
niin, että .periaatteessa jo yhden vuoden rästit riittivät.  Jos  tähän olisi tarvittu 
kolme vuotta, aikarajoitus olisi todennäköisesti mainittu. Eerik XIV:n ajan lähteet 
vaikenevat kruununtila-ajattelusta ja siitä, että talonpoikien verot olisivat jääneet 
perimättä. Samoin oli laita Juhana III:n hallituskauden alkuvuosina, mutta kun 
varsinkin Suomessa autioituminen pääsi vauhtiin, kuninkaan oli ennen pitkää 
pakko perehtyä verojen rästiytymisen ongelmaan. Kun hän vuonna  1571  kirjoitti 
valtakirjan niille, jotka tarkastavat autiot kaikissa maan äärissä, hän määräsi tar-
kastajat autioiden kirjaamisen yhteydessä kehottamaan vouteja ahkeroimaan auti-
otilojen verolle ottamisessa, viljelemisessä ja asuttamisessa. Ottajille luvattiin hyö-
dyllisiä ja sopivia vapaavuosia, kunhan  he  pyysivät niitä kuninkaalta.97  Vuonna  
1575  hän vastasi  Henrik  Larsinpojalle, joka oli kysynyt asutetaanko autiotilat ve-
rotalonpojilla vai kruununtalonpojilla. Kuninkaan kanta oli, että asutetaan 
kruununtalonpojilla, joille annetaan  1-2  vapaavuotta tilan autiusvuosien mu-
kaan ja verorästien kanssa menetellään niin, että niitä yritetään periä autiotilan 
entisitä asukkailta eikä viljelyyn ottajalta.98  

Tärkein asiakirja autiotilojen asuttamisesta Juhana III:n hallitusajalta  on  val-
taneuvoston Kuninkaalliselle Majesteetille antamien vastausten muistio, joka  on 

93  Kustaa Vaasan kirje  8. 6. 1550,  reg.  s. 260.  
Heckscher  1935 s. 129-131. 

96  Hermansson  1920 s. 11. 
96  Kustaa Vaasan kirje  4. 2. 1553,  reg.  s. 20-21. 
97  Juhana III:n kirje  31.6. 1751,  reg.  
98  Juhana III:n kirje  18. 6. 1575, VA  Laguksen kokoelma kuninkaan kirjeitä II1:106. 
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päivätty  6. 2. 1576.  Siinä todetaan ensinnäkin hyödylliseksi ja tarpeelliseksi, että 
kaikki autiotilat saataisiin asutuiksi, joten asiasta  on  lähetettävä kuninkaan kirje 
koko maahan.  Jos  autio  on  verotila ja oikealle omistajalle annetaan tästä huomau-
tus eikä hän kuitenkaan  tee  mitään verojen maksamiseksi, tila lankeaa kruunulle ja 
voudin  on  asutettava  se.  Kaupunkeihin ja kaivoksiin muuttaneista talonpojista  on  
saatava näitä autiotilojen ottajia.99  Tätä muistiota seuraavissa kuninkaan kirjeissä 
ei selvitetä yksityiskohtaisesti miten autiot  on  asutettava, vaan todetaan  vain  yksin-
kertaisesti että kaikki  on  saatava viljelyyn.10° 

Kesältä  I583 on  olemassa kaksi kirjettä autiotilojen asuttamisesta, joista ai-
kaisempi,  24. 7.  päivätty  on  julkaistu vuonna  1810  Åbo  Allmänna  Tidningissä, ja 
jälkimmäinen eli  1. 8.  päivätty tunnetaan registratuurasta. Kirjeiden sisältö  on  
sama. Kuningas sanoo tietävänsä että ne tilat, jotka osa talonpojista  on  hylännyt ja 
jättänyt aivan autioiksi voutien tilien kertoman mukaan ovat olleet toisten viljele-
miä nim, ettei kruunu ole hyötynyt niistä mitään. Kirjeen saaneiden kruunun vir-
kamiesten oli korjattava autiotiloilla kasvatettu vilja ja heinä sekä samalla asutet-
tava tilat hyvillä talonpojilla. Jollei suku, joka katsoi tilan perintömaakseen, ha-
lunnut ottaa sitä verolle,  se  oli annettava vieraalle hänen perintötilakseen eikä en-
tinen omistaja saa enää koskaan takaisin. Lopuksi kuningas lupasi antaa asiasta 
pian erityisen mandaatin.101  Tästä kirjeestä näkyy, ettei autiotilan ottaminen 
kruunulle ollut mikään lopullinen tavoite vaan välivaihe  talon  siirtämiseksi toiselle 
veronmaksajalle, joka sai  talon  perintömaakseen. Ajattelutapa oli siis olennaisesti 
toinen kuin Kustaa Vaasan käsitys siitä, miten kaikki maa kuului viime kädessä 
kruunulle. Samana vuonna annetussa voutiohjeessa  on  jyrkkäsanaista tekstiä vou-
tien laiminlyönneistä autiotilojen asuttamisessa, mutta maanluonnoista ei puhuta 
mitään.102  

Kruunun toimenpiteitä  on  mielenkiintoista tarkastella myöskin yksityisten auti-
otilojen asuttamisesta käsin, miten siis meneteltiin nimenomaan tutkimusalueen 
autiotilojen asuttamisen yhteydessä. Lokakuussa  1577  Juhana  III  kirjoitti Hattu-
lan kihlakunnan voudille  Erik  Simonpojalle sen johdosta, että Lehijärven Kouva-
lan  Matti  Jaakonpoika oli käynyt valittamassa kuninkaalle että  se  tila, jonka hän 
oli perinyt isältään ja jota hän oli asunut vähän aikaa, oli ollut muutaman vuoden 
autiona ja viljelemättömänä. Koska hän oli joutunut suureen köyhyyteen eikä 
hänellä ollut varaa ottaa tilaa viljelyyn, hän oli pyytänyt muutamia vapaavuosia 
niin että voisi päästä taas varoihinsa. Kuningas määräsi voudin tutkimaan tapauk-
sen ja käski, että jos talo oli autioitunut köyhyyttään eikä laiskuuttaan, hakijalle sai 
antaa yhden tai useamman vapaavuoden. Samalla voudin oli huolehdittava siitä, 
että talonpoika sai takaisin entiset, naapureiden ottamat tilukset.103  Tässä ei siis ol-
lut mitään puhetta kruunulle joutumisesta eikä kysytty, miten monta vuotta autius 
oli kestänyt. Sen sijaan  1580-luvulla meneteltiin toisin. Kun Vanajan Esko  Lassen-
poika oli joutunut luopumaan tilastaan seitsemän vuotta aikaisemmin ja pyysi 
vuonna  1585  sitä kuninkaalta takaisin, tämä kirjoitti voudille ettei tilaa saa luovut-
taa verotilaksi vaan  se  kirjoitetaan kruunulle ja Esko Lassenpojalle annetaan muu- 

99  Syenska  riksdaksakter  11 s. 536-537. 
100  Memoriaali  Klaus  Akenpojalle Suomen käskynhaltijana toimitettavista asioista,  VA  reg.-jälj.  

28. 9. 1576, s. 174  ja yaltuus  Arvid  Matsinpojalle tarkastaa Suomen tullimyllyt ym.  30. 12. 1579,  reg.  
101 	Juhana III:n kirje  24. 7. 1583,  Abo  Allmänna Tidning  n:o  105, 6. 5. 1810  ja reg.  I. 8. 1583. 
102  Styffe  1852 s. 24-25. 
108  Juhana II:n kirje  14. 10. 1577, VA  Laguksen kokoelma kuninkaan kirjeitä III:130-130y. 
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taman  vuoden verovapaus.104  Seuraavana vuonna Tenhiälän Juho Albrehtinpoika 
oli Tukholmassa valittamassa, että ryssä ajaa häntä tilalta, jossa hän  on  asunut 
vanhempiensa kanssa. Kuningas totesi ettei talonpoikia ajeta taloistaan, mutta jos 
hän  on  jättänyt talonsa autioksi, hän ei voi saada sitä uudelleen verotilaksi. Kunin-
kaan kirjeen johdosta tapausta tutkittiin käräjillä ja paperin alalaitaan merkittiin, 
että tila oli ollut kolme vuotta autiona.105  Samassa yhteydessä  on  säilynyt kunin-
kaan voudille osoittama kehotus pitää huolta siitä, etteivät autiotilaa ennen asu-
neet aja sukuoikeuteen vedoten tai muulla tavalla aution verolle ottanutta pois.106  

Kaärle-herttua oli asutuspolitiikassa isänsä seuraaja. Hän antoi vuonna  1590  ta-
lokatselmussäännön, joka mainitaan kootuksi laeista, resesseistä ja vanhoista 
säännöistä sekä parannetuiksi muutamissa tarpeellisissa kohdissa. Heti säännön 
alussa määritellään, ketä tämä sääntö koskee: joka kolmas vuosi  on  pidettävä talo-
katselmus, sekä verotalonpoikien että kruunun omien talonpoikien luona ja sa-
moin lampuotien luona, olivat nämä sitten läänitettyjä tai eivät. Sitten määritel-
lään vuotuinen rakennusvelvollisuus, todetaan että laiminlyönneistä seuraa kuu-
den markan sakko ja isännän häätämisoikeus. Autiotilan kohtalosta puhutaan 
kohdassa  20:  jos verotila  on  autioitunut eivätkä sukuoikeuden omistajat itse halua 
rakentaa eivätkä asua eivätkä luovuttaa toisille, joko saman tai toisen suvun jä-
senille, kihlakunnanvoudin  on  huudatettava kuten laki määrää maan huudatta-
misesta, ja jollei oikea omistaja tai perilliset halua vuoden ja päivän kuluessa ottaa 
viljelyyn ja maksaa kaikkia veroja, jotka kruunu  on  autiuden takia menettänyt eikä 
myydä toisille, vouti ottaa tilan kruunulle ja jos kruunu sitten saa kolmen vuoden 
nautinnan kenenkään moittimatta,  se  kirjoitetaan maakirjaan kruununtilaksi ja 
vouti hankkii sille asukkaan.107  Kaarlen menettely aution huudattamisesta noudat-
taa todella kuten hän sanoo yleistä maan huudatusta, ja myös määräys kolmen 
vuoden häiritsemättä nauttimisesta  on  suoraan maanlaista. Tässä juristi  on  voit-
tanut ekonomistin: jos tila olisi heti määrätty annettavaksi uudelle viljelijälle, 
kruunun verotulojen mahdollisimman katkeamaton saanti olisi turvattu parem-
min. 

Mainittu talokatselmussääntö ei jäänyt Kaarlen ainoaksi autioitumista koske-
vaksi mielenilmaisuksi. Vuonna  1595  mietittiin, millä tavalla monet autiotilat asu-
tetaan, sillä voudit ja muut viljelevät niittyjä ja muita tiluksia ja kirjoittavat auti-
oiksi verotusasiakirjoihin.108  Kaksi vuotta myöhemmin Kaarle kirjoitti, että autio-
tilojen asuttamiseksi voudilla  on  valta antaa  1-3  vuoden verovapauksia sekä aut-
taa karjan ja vetoeläinten hankkimisessa109, ja vuonna  1599  hän määräsi edelleen, 
että ne jotka ottavat autioita rakentaakseen ja viljelläkseen, saavat kaikki ne ryöste-
tyt tilukset takaisin, jotka ovat vanhastaan kuuluneet tilaan. Autioiden ottajat ja 
uudisasukkaat saavat pitää tilat kenenkään estämättä perillisineen.10  

Lopullisesti autiotilan asuttamismuodollisuudet määriteltiin Porin voutisään-
nössä, jonka mukaan käskynhaltijan ja voudin oli tarjottava sitä kolmilla käräjillä 
lähimmille perillisille. Jollei kukaan näistä ilmaantunut ottamaan, tilan omistuk- 

104  Juhana III:n kirje  9. 7. 1585, VA 4260:72. 
105  Juhana Illan kirje  16. 7. 1585, VA 4260:73. 
106  Juhana III:n kirje  8. 7. 1585, VA 4260:74. 
107  Bergström  1920 s. 4-6. 
108 Svenska  riksdagsakter  III s. 576  ja reg.  4. 10. 1595. 
109  Svenska  riksdaksakter  IV s. 201. 
110 	Kaarle-herttuan kirje  20. 6. 1599, VA  Laguksen kokoelma kuninkaan kirjeitä IX:148-148v,  VA  

reg.-jälj.  3. 10. 1599 s. 470-470v  ja  14. 12. 1599 s. 409.  
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set  selvitettiin ja sille asetettiin toinen asukas, joka sai muutaman vuoden verova-
pauden tilan kunnon ja autiusvuosien mukaan. Ottaja sai tilan perinnökseen sa-
malla kun entiset asukkaat tuomittiin siitä täysin eroon."' Tämän säännön ohjeita 
seurattiin, kun myönnettiin valtakirjoja autiotilojen tarkastajille. Kun  Jakob  Kous-
kil sai  6. 1. 1606  valtuuden tarkastaa Suomen autiotilat, hänen oli merkittävä 
kuinka monta autiotilaa joutui kruunulle autiuden takia, sillä jos verotalonpoika 
ei halunnut viljellä eikä maksaa veroja, hän menetti tilansa. Nämä jaettiin sitten 
viljelyyn ottajille verotiloiksi. Samat ohjeet toistuvat Jöran Gyllenstiernalle anne-
tuissa määräyksissä ja myöskin  Jakob  Kouskilille ja Juhana Ottenpojalle annetuis-
sa."2  

3.2.  Talonpojan maaomaisuuden rajoittaminen 

Vuonna  1437  annetussa Strängnäsin säännössä määrättiin, ettei yksikään talon-
poika saa ostaa tai hankkia itselleen enempää maata kuin jaksaa viljellä ja josta 
hän maksaa veroa."3  Määräys toistuu Kristofferin maanlaissa, jossa sen tarkoitus  
on  kirjoitettu näkyviin selvemmin kuin säännössä. Herra Martti  on  kääntänyt 
kuninkaankaaren  30.  lukua seuraavasti: "Ei mahda yxikän Talonpoica osta wero-
lista maata alansa, quin hän itze täydhellisesti kylwä ia woipi nauttia. Joca sen te-
kepi,  nijn että kruununsaalis sitä wähendy ia sen tunnusta kihlakunnan nimitös, 
maxakan kuningan iellens wahingon, ia pälisexi  40  marka  kuningan oma sac-
ko.""4  Kollaniuksen ja Ljungon käännökset ovat olennaisilta osiltaan samanlaisia 
kuin herra  Martin."  

Säännöstö kehittyi nopeasti. Kun Kristofferin maanlaki  on  viisi vuotta  Sträng-
näsin  sääntöä nuorempi, niin maanlain vahvistamisesta ehti kulua  vain 17  vuotta, 
kun  13. 8. 1459  annettiin määräysten laajentamiseksi ja selventämiseksi "Placat  
om  skattegodzens widh macht  hållande".  Siinä sanotaan kruunun kärsineen 
kauan vahinkoa ja kärsivät yhä siksi, että kruunun verotilat autioituvat (läggies  öd-
he).  Varsinkin kun talonpoika kuolee, perilliset vievät rakennukset ja jakavat maan 
liian pieniin osiin, joten  se  sitten autioituu, metsittyy ja turmeltuu, kruunulle suu-
reksi vahingoksi ja rahvaalle rasitukseksi, ja usein talonpojat ostavat itselleen kaksi 
tilaa, kolme tai useampiakin, minkä takia kruunun verot ja saatavat vähenevät 
suuresti. "Olemme sen takia päättäneet valtaneuvoston kanssa", sääntö jatkuu, et-
tei kukaan saa ostaa enempää maata kuin  12  kihlakunnan lautamiestä arvioi 
hänen jaksavan viljellä. Toinen pykälä käsittelee samaa asiaa määrätessään mitä 
tapahtuu sille, joka rikkoo kruunun tahtoa vastaan.  Jos  talonpojat ovat ostaneet 
enemmän kuin  1  tilan tai muuten autioittaneet (ödhe lakth) tai jakaneet itsenäisen 
tilan perintöosuuksiinsa, tila  on  myytävä takaisin veroksi vuoden ja päivän kulu-
essa tämän kirjeen lukemisesta. Kun talonpoika kuolee, tilaa ei saa jakaa eikä 
päästää autioksi eikä viedä siitä rakennuksia, vaan lautakunta arvioi tilan, ja sel-
lainen sukulainen, jolla ei ennestään ole verotilaa,  on  lähin lunastamaan sen.16  

Waaranen  I s. 261  ja Stiernman  I s. 517.  
'" 	Kaarle IX:n kirje  6. 1. 1606,  Kaarle IX:n valtakirja ja ohje Jöran Gyllenstiernalle Suomessa toi- 

mitettavista asioista  8. 1. 1606  ja  Jakob  Kouskilille ja Juhana Ottenpojalle  9. 7. 1606  annettu valtuus 
tarkastaa Suomen autiotilat, reg.  

19  Hadorphius  1687 s. 16.  
11' Suomen kielen muistomerkkejä  II, 1 s. 16. 
"S  Sveriges rikes landslag...  af Ljungo Thomae  s. 31. 
16  Hadorphius  1687 s. 53-54.  
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Lopuksi keskiajan veronmaksajaihanteesta annettuja määräyksiä koottiin kahteen 
Kalmarin resessiin, vuosien 1474 ja 1483. Niissä toistettiin maanlakiin kirjoitetun 
aitaamisvelvollisuuden ohella, ettei talonpoika saa omistaa liikaa maata eikä 
toisaalta yksikään tila saa autioitua."' 

Mitä varten tällaisia kieltoja ja rajoituksia oli tarpeen antaa? Vanhastaan perin-
nöllistä talonpoikaismaata jaettiin tai yhdistettiin paikallisten tapojen mukaan. 
Mutta kun osa kruunun kantamista veroista perittiin talonpoikaluvun mukaan, 
kruunun kannalta oli tärkeää yrittää saada veronmaksajakunta pysymään tasaisesti 
varoissaan. Jos taloja autioitui joutumalla toisten lisämaiksi, veronmaksajien 
määrä väheni vastaavasti. Kun verovelvolliselle kasaantui enemmän maata kuin 
tarvittiin veronmaksukyvyn säilyttämiseksi, kruunu menetti tuloja talomäärän las-
kiessa. Toisaalta liian pieniin osiin jaetut tilat eivät pystyneet maksamaan uloste-
kojaan. Käytännössä määräysten on arvioitu vaikuttaneen vähän.18  Siis kruunun 
pyrkimys saada varmistetuksi verotulojensa määrän pysyminen tasaisena sai ai-
kaan sen, että talonpoikien vapaata maankäyttöoikeutta rajoitettiin. Mutta sa-
malla kieltoa omistaa liikaa maata voi tulkita niin, ettei talonpojalla saanut olla 
lampuotia.19  Tästä on esitetty vastakkaisia käsityksiä; mm. Elgeskog katsoo, ettei 
kysymyksessä ollut talonpoikaisen lampuodinpidon kieltäminen vaan verotuksen 
takia pyrkimys pitää maaomaisuus mahdollisimman tasaisesti jakaantuneena.120  

Kustaa Vaasa puuttui maanomistuksen määrän rajoittamiseen vuonna 1549, 
jolloin hän totesi Ruotsin lain määräävän, ettei kellään saa olla enempää maata 
kuin pystyy viljelemään.12' Huhtikuussa 1555 kuningas totesi osan rahvaasta köyh-
tyvän päivittäin niin, ettei jaksa maksaa verojaan, sillä osa valtaa enemmän maata 
kuin pystyy viljelemään ja osa asuu liian tiheästi, niin että yhdellä tilalla on liikaa 
väkeä.122  Saman vuoden lokakuussa hän valitti Suomen talonpoikien jakavan tilat 
liian pieniin osiin ja vaihtavan maata kuin irtaimistoa, niin että samala tilalla voi 
olla 10 tai 20 talonpoikaa. Suomen epäkohdat ovat niin suuria useimpien talojen 
ollessa rappitilla ja rahvaan rutiköyhää, että tuskin kukaan saa enää maata jaloil-
leen.12S — Kuningas näkyy olleen sitä mieltä, että käsiteltävä haitta oli tyypillistä 
nimenomaan Suomelle. Syksyllä 1557 hän jyrisi Porvoon ja Pernajan pitäjien rah-
vaalle, että vaikka hän on jyrkästi kieltänyt jakamasta tiloja niin moneen osaan 
kuin on vanhastaan ollut pahana epäkohtana ja samalla valtaamasta maata enem-
män kuin hyvin jaksaa viljellä, osa alamaisista antaa vain vähän arvoa hänen isäl-
lisille neuvoilleen ja hartaille kehotuksilleen, niin että tilalla jolla asui ennen yksi, 
on nyt viisi tai kuusi talonpoikaa kruunun verotulojen kuitenkaan kasvamatta. 
Voudin on toimittava niin, että tilat jaetaan, jolloin verot suoritetaan kultakin 
erikseen, ja jos tilalla on liian paljon tiluksia, annetaan pientilallisille.124  Seuraa-
vana vuonna kuningas totesi Viipurin läänissä toisilla veromarkoilla olevan enem-
män maata kuin jaksaa viljellä ja toiset on jaettu liian pieniin osiin ja saman vuo- 

"t  Sama  s. 56-61. 
18  Hannerberg KHLNM  VI s. 438-439  ja Granlund KHLNM  II s. 97-99. 
19  Hafström  1965 s. 110  ja Kuylenstierna  1916 s. 1-4. 
120  Elgeskog  1945 s. 37-38. 
121  Kustaa Vaasan kirje  23. 8. 1549,  reg.  s. 238. 
1Y2  Kustaa Vaasan kirje  19. 4. 1555,  reg.  s. 137. 
123  Kustaa Vaasan kirje  9. 10. 1555,  reg.  s. 414-415. 
124  Kustaa Vaasan kirje  24. 9. 1557,  reg.  s. 165.  
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den  syksyllä hän totesi yleisesti, että Suomessa asuu kolme tai useampia talonpoi-
kia yhdellä tilalla.125  

Vuoden  1563  voutiohjeessa muistutettiin siitä, ettei talonpojalla saa olla enem- 	1  
pää maata kuin hän jaksaa viljellä.126  Seuraava maaomaisuutta ja sen jakaantu-
mista säätelevä asiakirja  on  Juhana III:n ajalta. Hän kirjoitti elokuussa  1572:  
"Mutta kutka weroliset taloin poiat ne taitaisivat olla, ioilla  on  enembi maata 
elicke asuin sijoia, qwin  he  itxe elicke heiden lapsens, ia  mös  heidhen lehimeinen 
sukuns taita nauttia ia wiliellae, nin pite heiden meillen taritzeman saman maann 
ostoxi ia  mös  Crunulle."127  - Maaomaisuuden mahdollisimman tasainen jakaan-
tuminen veronmaksajien kesken kiinnosti kuningasta jatkuvasti. Kun vuonna  1576  
pohdittiin autiotilojen asuttamista, todettiin että yhdellä tilalla saa asua  vain  yksi 
talonpoika, jos hän jaksaa hoitaa sen.128  Vuoden  1585  maanmittausohjeessa mää-
rättiin, että jos talolla oli enemmän maata kuin  se  jaksoi viljellä, liika oli erotettava 
pois.129  Vuonna  1587  kuningas edelleen luuli, että Suomessa  on  monet tilat jaettu 
niin, että kaksi, kolme tai useampi talonpoika asuu yhdessä talossa toisilleen hai-
taksi. Liian pienet tilat  on  myytävä ja niiden entiset asukkaat  on  saatava ottamaan 
autiotiloja.' ° 

Kaarle-herttuan talokatselmussäännöstä selviää, että ainakin hänen aikanaan 
kiellon varsinaisena kohteena oli talonpoikaisen lampuodinpidon estäminen.  Jos  
talonpoika ostaa tai perii useampia verotiloja kuin itse viljelee ja ottaa lam-
puodin, hän saa maksaa sakkoa  40  markkaa.'" Mutta Kaarle kirjoitti omaisuuden 
jakaantumisesta myös kruunun verotuksen näkökulmasta: "Pitä  mös  heidhen (= 
kruunun virkamiesten) wahrin pitämän, ia eij millen muoto salliman, että caxi ta-
loka yhdhexi lasketais, qwin wsein tapahtu, sillä että sen cautta rijkin wero wä-
hene. Ey  mös  pidhä heidhen salliman, että yxi weronalainen talo cahten erkane, 
ninquin perilliset wsein erottelewat, ia tähenastica wsein tapahtunut  on. .."'"2  

Porin voutisäännössä toistettiin, ettei kukaan saa omistaa enempää maata kuin 
jaksaa viljellä.'" Määräyksen jatkuva uudistaminen lienee ilmaus siitä, ettei sitä 
pystytty valvomaan kruunun kannalta tarkoituksenmukaisesti. Elokuussa  1605  
käskettiin asuttaa autiotilat niillä talonpojilla, joita asui yhdellä tilalla neljä tai 
useampia'"' ja sama toistui joulukuussa  16051"  sekä vuonna  1606  annetuissa val-
tuuksissa tarkastaa Suomen autiotilat.'"6  Porin voutisäännön sanontaa kuningas 
oli käyttänyt kirjeissään joulukuussa  1602157  ja helmikuussa  1605.'38  

Kaarle  IX  :n  ajan lakiesityksen kuninkaankaaren  54  § :ssä määrätään, että kaikki 
vero- ja kruununtilukset tarkastetaan joka kolmas vuosi. Kenellä talonpojalla  on  
niin paljon maata kuin hän jaksaa itse viljellä, hän saa pitää sen, mutta kenellä  on 

125  Kustaa Vaasan kirje  8. 7. 1558,  Arwidsson  IX s. 303-311  ja Kustaa Vaasan kirje  19. 11. 1558,  
Arwidsson  IX s. 324-326. 

126  Srvffe  1852 s. 9. 
1Y7  Grotenfelt  1912 s. 9. 
12" Svenska  riksdagsakter  II s. 536-537. 
129  RA  KA  Finska  cameralia  91, VA  FR  126. 
130  Juhana III:n kirje  21. 8. 1587, VA  reg.-jälj.  s. 242-249.  

Bergström  1920 s. 6. 
132  Grotenfelt  1912 s. 27. 
'33  Waaranen  I s. 262  ja Stiernman  I s. 516-517. 
134  Kaarle IX:n kirje  14. 8. 1605,  Waaranen  II s. 217. 
135  Kaarle IX:n kirje  27. 12. 1605,  Waaranen  II s. 230-231. 
136  Kaarle IX:n kirje  6. 1. 1606, 8. 1. 1606  ja  9. 7. 1606,  reg.  
137  Kaarle IX:n kirje  17. 12. 1602,  reg. ja  12. 12. 1602,  Waaranen  I s. 382. 
133  Kaarle IX:n kirje  4. 2. 1605,  Waaranen  II s. 175-177.  
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enemmän, ylimäärä otetaan kuninkaalle ja kruunulle.'s9  Tässä siis uhataan jyr-
kemmillä toimenpiteillä kuin aikaisemmissa asiakirjoissa.  Ns.  Rosengranin lakie-
sitys määrittelee kruunun tavoitteet selkeästi: kukaan talonpoika ei saa ostaa itsel-
leen tai tilaansa veromaata, josta voidaan muodostaa itsenäinen tila, joko puolikas 
tai neljännes. Mutta jos lisämaaksi hankittava maa  on  niin pieni, ettei siitä voi 
asuttaa omaa verokelpoista tilaa, sen saa ostaa ja maksaa sitten korkeamman ve-
ron.140  

3.3.  Ulkoveronmaihin  suhtautuminen  
Ljungo Tuomaanpojan maanlain suomennoksessa  on  luku, jota ei ole toisilla  

maanlain kääntäjillä  eikä julkaistuissa ruotsalaisissa  maanlakieditioissa: "Nytt  on  
miehellä maata  toises kyläs ia itze asw toises, ia  ei tahdo hänen autio  maatans 
kylvä,  eli  palkoille  panna, eli aita  ymbäri  aidata,  ia  tahto  nin tauoin autioxi saatta  
sekä  omas  että  muinnen."  Omistuksen  naapureina  asuvien  on  mentävä hänen 
luokseen  kehottamaan  häntä  aitaamaan  ja jollei hän suostu,  maksakoon  sakko-
a.141  Tämä kaikista muista  maanlakiversioista  puuttuva luku  on  sellaisenaan  Itä-
Göötanmaan  lain  rakennuskaaressa.i42  Asia  toistuu myös  ns. Rosengranin lakieh-
dotuksessa, rakennuskaaren  4I.  luvussa, samansisältöisenä kuin  Ljungolla:  nyt 
miehellä  on  maata toisessa kylässä ja itse asuu toisessa eikä tahdo itse kylvää autio-
maataan eikä vuokrata  toisille.'4s  

Toisessa kylässä  omistettavasta  maasta käytettiin näissä  lakikohdissa  termiä  "au-
tiomaa".  Toinen mielenkiintoinen vanhoista laeista löytyvä sana  on  "urfjäll".  Se  
mainitaan Maunu  Eerikinpojan maanlain rakennuskaaren  13  luvun  § :ssä  5,  joka 
kuuluu  nykyruotsiksi: "Nu ligger  en  urfjäll i  en  by, vare sig det är i åker eller i äng, 
de skall  vara  trettio alnar på varje sida, den skal  vara  både stakad och stenad till 
den hör varken vård eller gärdesgård. Medan bönderna bärga sitt, må han och 
bärga sin ufjäll. Han skall icke svara för den längre än till dess de  hava  bärgat sitt. 
Väckes klander mot någon för denna urfjäll, värje han sig med sex mäns ed..." 
Maanlain nykyruotsiksi tulkitsijat  selittävät  urfjäll-sanaa vedoten  1600-luvun jälki-
puolen  lainuudistushankkeisiin  maa-alueeksi, joka  on  kylän rajojen sisällä mutta  
kylänmitan  mukaan jaettujen peltojen  ulkopuolella.144  Maanlakia  ehkä vielä mie-
lenkiintoisempi  urfjäll-pykälä  on  Södermanlannin  lain  maankaaren  13.  luvussa:  
"Nu ligger urfjäll iby, och det är flyttbar urfjäll, den har ej forn hävd och ej rör el-
ler gärdesgård; den skall mot lösen gå tillbaka till den by, varifrån den har utgått, 
och den man, som har den, vare saklös. Låter han det gå till stämning eller kallas 
syn till honom, som har odlat urfjällen, då  give  han ut denna och böte tre marker 
att skiftas i tre lotter... — Nu ligger urfjäll i by, den har forn hävd, rör eller gär-
desgård och den utgör skeppsvitst; den skall  vara  som deras fädernearv. Nu ligger 
där sådan urfjäll, som flera byar  hava  del  i än  en;  de som  hava  del  i den skola ock 
äga den som sitt fädernearv."145  Gunvor  Kerkkonen  on  tutkinut tätä  lainkohtaa  ja se-
littänyt sitä  1500-luvun  kameraalisten  lähteiden mukaan. Hän  on  päätynyt siihen, 
että  ' urfjäll"  tarkoittaa  omistuksellisesti  kahta vastakkaista asiaa. Toisaalta  se  voi  

1S9  Handlingar rörande Sveriges historia,  2.  serien, lagförslag i  Carl  den niondes tid  s. 55. 
10  Sama  s. 298. 
14 '  Syeriges rikes landslag... af Ljungo Thomae  s. 76-77. 
142  Svenska  Landskapslagar, Ostgötalagen  s. 210. 
145  Handlingar rörande Syeriges historia,  2.  serien, lagförslag i  Carl  den niondes tid  s. 403-404. 
144  Holmbäck-Wessen  1962 s. 137. 
145  Svenska  landskapslagar, Södermannalagen  s. 91-92.  
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olla aidattu omistus, joka kuuluu omistajalleen yhtä kiinteästi kuin "egit  fäderne",  
kun taas toinen merkitys oli kylään kuuluva rajaamaton maaomistus, siis taka-
maa.16  Hafström  puolestaan määrittelee "urfjällin" itsenäiseksi, tavallisesti asu-
mattomaksi maa-alueeksi, joka  on  erotettu rajoilla jakokunnan muista omistuk-
sista. Erityisen tavallisia nämä olivat Länsi-Göötanmaalla, jossa oli kylänmitan 
puuttumisen takia suuri vapaus myydä niittyjä toisille kyläläisille ja naapureille. 
Södermanlannin  lain  tarkoittama '  urfjäll"  on  rajaamaton. Tätä termiä käytetään 
myös sellaisista omistuksista, jotka olivat toisen kylän alueella kuin omistajan ta-
lo.147 Fontell puolestaan määrittelee "urfjällin" Agneriin nojaten maaksi, joka si-
jaitsee toisen kylän, toisen pitäjän, toisen kihlakunnan alueella tai jollakin yhteis-
maalla, mutta kuuluu vanhan nautinnan perusteella rajojensa ulkopuolella ole-
valle tilalle.  "Urfjäll"  on  vanhastaan aidattu ja omistaja maksaa siitä veron muun 
maaveronsa yhteydessä.18  

Eräs toinen maanlain pykälä tuntee kiinnostavan termin  "utjord".  Kun peritään 
sakkoa, omaisuutta ulosmitataan tässä järjestyksessä: irtaimisto, vilja ja vastaava 
omaisuus, rakennukset,  "utjord"  ja asuinkylän (i bolbyn) omistukset. Herra 
Martti  on  kääntänyt tämän lainkohdan näin: "nijn pitä hänen maansa arwatta-
man, ios eij ole maata, nijn pitä  manner  ia asuman saama arwattaman."149  Kol-
lanius sanoo, että jolleivat irtain, vilja tai rakennukset riitä, "Nijn pitä hänen 
moisionsa arwattaman.  Jos  eij sitä ole, nijnRitä hänen kiucancorwastansa arwatta-
man."150  Ja lopuksi Ljungo  on  kääntänyt: Jollei ole vlko maata, nin pitä asundo 
kyläs aruattaman."151  — Rosengranin lakiehdotuksessa  on  sellainenkin kohta, 
jolla ei ole edeltäjää maakuntalaeissa tai maanlaeissa ja joka selittyy kruunun 
veropoliittisilla tavoitteilla: missä kylässä  on  pieniä utjordeja, ne  on  annettava 
lisämaiksi kylän kruununtiloille, joiden viljelystä ne voivat muuten haitata.'52  

Nämä lähteet ovat oikeudellisia ja viimeistä lukuun ottamatta täysin vailla vero-
tuksellisia näkökohtia. Kun siirrytään etsimään aineistoa lakien ulkopuolelta, sitä 
tavataan Kustaa Vaasan kirjeistä, joissa hän opasti Suomen verollepanoa. Hän kir-
joitti vuonna  1556,  että maakirjaan  on  merkittävä  se,  paljonko talonpojalla  on  
maata kotikylässään, paljonko toisissa kylissä ja sitten nämä  on  laskettava yhteen 
ja määrättävä vero tämän summan mukaan.'SS Veronpanoa toimittava  Hans  
Thomasinpoika puolestaan kirjoitti Ture Bielkelle ja Kustaa Finckelle Turusta  
31. 8. 1556,  että hän oli merkityttänyt asiakirjaan kuinka monta talonpoikaa ky-
lässä  on,  kuinka monta tankoa, tangon hinnan, tangon kylvön, edelleen paljonko 
ulkokylänmaata kylässä  on  ja sen omistajien nimet, minkä maan hän  on  kirjoi-
tuttanut sijaintikyläänsä siksi, että  se  paremmin asutetaan ja huolellisemmin vero-
tetaan.'54  

Kustaa Vaasan mainitun kirjeen kanssa yhtäaikainen lähde  on  vuoden  1556  
voutiohje. Siinä sanotaan että maakirjaan  on  merkittävä, kuinka monta "utjor- 

146  G.  Kerkkonen  1961, s. 80. 
147  Hafström  KHLNM  XIX  s. 340. 
148  Fontell  1928 s. 13. 
149  Suomen kielen muistomerkkejä  II, I s. 115. 
u°  Sveriges rikes landslag  ... af Ljungo Thomae  s. 148. 
152  Handlingar rörande Sveriges  historia,  lagförslag...  s. 404. 
155  Kustaa Vaasan kirje  Hans  Thomasinpojalle  9. 4. 1556,  Arwidsson  IV s. 164-165  ja  

29. 4. 1556,  sama  IX s. 204-205,  saman kirje  Jöns  Brunille  13. 5. 1556,  sama  IX s. 209  ja saman kirje  
10. 11. 1556,  reg.  s. 622. 

154 Hans  Thomasinpojan kirje  31. 8. 1556,  Arwidsson  IV s. 268-269.  
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dia"  kylässä  on  ja kuinka paljon niistä maksetaan veroa. Toisessa pykälässä käske-
tään kirjoittamaan kylän hyödyllinen takamaa, joka  on  tiedettävä tankoluvun mu- 
kaan.'55  Samat määräykset toistuvat vuoden  1571  voutiohjeessa. Pykälässä  7  vel-
voitetaan merkitsemään, kuinka paljon "vtiord wdij hwar  by  och  hwadh ther vtaff  
skattas"  ja seuraavassa pykälässä  on  tiedettävä tankoluvun mukaan, kuinka paljon 
"vtiord  eller  vtmark  ligger  under  hwarby".156 Myöhemmätkin voutiohjeet käytti- 
vät samoja termejä: kymmenykset  on  kerättävä paitsi pellosta, myös autiotiloista, 
kaskista ja mailta, joita nimitetään "wrether, utiorder  och  vtmarcker". Samoin 
voutien  on  katsottava, ettei mitään kruunun omistuksia myydä tai saateta petol-
lisesta vääriin käsiin, ovat sitten kysymyksessä tilat, torpat, '~vtiorder, engier,  strö-
men  eller  fiskiewatn".15' 

Voutiohjeissa mainittiin useita eri termejä rinnan. Vastaavia esimerkkejä tapaa 
muistakin lähteistä. Kun vuonna  1528  määrättiin, ettei kirkon omaisuutta saa 
ryöstää ilman lupaa, lueteltiin "godz, vthjorder, engestycker, vthmarker, ftskie- 
watn".158  Vuonna  1576  annettiin valtakirja asuttaa Itä-Göötanmaan autiotilat ja 
utjordit. Valtakirjassa sanotaan, että  on  olemassa monia "vthiorder  och  vthmar- 
cker", joita voidaan asuttaa taloiksi.159  Länsi-Göötanmaan vastaavassa valtakir-
jassa puolestaan rinnastetaan autiotilat, utjordit ja autiomanttaalit.160  Kun  Arvid  
Matsinpoika sai vuonna  1570  valtakirjan tarkastaa Suomen tullimyllyt ja toimia 
niin, että kruunun verotuloja lisätään, hänen valtakirjassaan mainitaan että kaikki 
"vttmarcker" ja autiotilat otetaan verolle, asutetaan ja viljellään.161  

Mitä nämä eri termein mainitut omistukset sitten olivat ja miten ne olivat syn-
tyneet? Hannerberg toteaa utjordien hämmentäneen jälkimaailmaa ja  on  sitä 
mieltä, että ne syntyivät sekä asuttujen talojen jäädessä autioiksi että lahjoitusten 
kautta.162  Carlin  sanoi jo yli sata vuotta sitten utjordien syntyneen erottamalla 
toisista tiloista siihen aikaan, kun laki ei vielä estänyt veronalaisen maan vähentä-
mistä.'68  Tätä käsitystä tukee Kustaa  Vaasa,  joka sanoi vuonna  1555  Suomen rah- 
vaan jakavan maata kuten irtainta välittämättä kruunun hyvää tarkoittavista mää-
räyksistä ja vuonna  1562  selitti puolestaan Eerik  XIV,  miten kruunun tulot vähene- 
vät Suomessa ulkoverontilojen takia, joita suuri osa talonpojista  on  saanut hal-
tuunsa perimällä, ostamalla ja jakamalla maata, niin että ennen tilat ovat olleet 
hyvin asuttuja ja nyt ovat aivan autioina ja rakennukset sortumassa.164  Uusin ruot-
salainen tutkimus sanoo varovasti, että  utjord-termillä oli vaihteleva ja hämärä 
merkitys. Sitä ei verotettu tilana eikä tilan osana, mutta  se  voi omistaa osuuden ja- 
kokunnasta.  Se  oli saman kylän tai toisen kylän asukkaan omistuksessa; utjordit 
olivat syntyneet monella eri tavalla.'65  

Suomalaisista tutkijoista  J.  V.  Ruuth kirjoitti Uudenmaan  flöte-verojen olleen 
yleensä ulkomaita166  selittämättä, mitä hän tarkoitti ulkomaalla. Samoin Kauko  Pi- 

155  Stvfie  1852 s. 3. 
156  RÅ  KA  Finska  cameralia  I, VA  FR  90. 
157  StvfTe  1852 s. 24. 
158  Kustaa Vaasan kirje  26. 5. 1528,  reg.  s. 88. 
'S9  Juhana Illan kirje  5.9. 1576,  reg.  
166  Juhana III:n kirje  22.3. 1577,  reg.  
161  Juhana III:n kirje  30. 12. 1570,  reg.  
162  Hannerberg  1971, s. 39. 
163  Carlan  1843 s. 64-65. 
164  Kustaa Vaasan kirje  9. 10. 1555,  Arwidsson  IV s.280-281  ja Eerik XVI:n kirje  7. 8. 1562,  Ar-

widsson  X  s. 38-39. 
165  Hannerberg KHLNM  XIX  s. 380-381. 
166  Ruuth  1921 s. 55.  



36 

rinen sanoo, että useimmat Uudenmaan  flöte-verot olivat ulkomaita  (ut  order)  ja 
ulkosaaria, joita talonpojat käyttivät niittyinä ja laitumina verolukunsa yli.167  Aulis 
Oja selittää puolestaan, että utjordit olivat tavallisesti metsiä, joita kylä omisti 
toisen jakokunnan alueella. Näitä ei merkitty itsenäisinä veroyksikköinä maakir-
jaan.16  Kun hän  on  aikaisemmin tutkinut Varsinais-Suomen autiopyölejä ja 
muita ulkoveronmaita, hän  on  päätynyt siihen, että jokseenkin kaikki ns. autio-
pyölit olivat joskus keskiajalla asuttuja kyliä. Osa ulkoveroista  on  syntynyt myötä-
jäisiä jaettaessa tai sakon tai lainan pantteina ja kolmas mahdollisuus  on se,  että 
vanhojen kylien asukkaat ovat ottaneet lisäveroa vastaan haltuunsa kappaleita en-
tisestä yhteiskorvesta.'69  John  Gardberg taas sanoo, että nämä tilukset ovat osaksi ul-
ko-omistuksia ilman mitään merkkiä vanhemmasta asutuksesta, osaksi autioi-
tuneita kyliä.170  Ojan viimeiseksi tulkinnaksi utbysman-termistä jäi  se,  että kysy-
myksessä  on  vanhimmissa maakirjoissa sellaisesta tilanomistajasta käytetty nimi-
tys, joka omisti osan toisen kylän rintapelloista.  1580-luvun verollepanoissa 
kruunu yritti tehdä lopun näistä omistuksista.171  Termiä "utbysskatt" Oja selitti 
termien 'böle" ja "ödesböle" avulla niin, että ne olivat rajattuja, asumattomia ja 
mihinkään jakokuntaan kuulumattomia alueita, jotka olivat Kustaa Vaasan aikana 
oma verotuskohteensa. Ne olivat Varsinais-Suomessa syntyneet autioitumalla ja 
myötäjäisinä ja pantteina, kun taas muualla Suomessa ne olivat enimmäkseen erä-
maita, joita ei syystä tai toisesta asutettu.172  Staffan Helmfrid sanoo Itä-Göötan-
maasta, että utjordit ovat syntyneet pääosin autioitumalla, sillä monet myöhäis-
keskiaikana tai myöhemmin autioituneet talot elivät maakirjoissa omina kame-
raalisina yksikköinään, ulkoveroina, joita toiset viljelivät.17s  Lars-Olof Larsson puo-
lestaan katsoo, että ns. muut maakirjayksiköt ovat heterogeenista alkuperää, 
mutta kaikkien niiden takana  on  myöhäiskeskiaikaisia autiotiloja.174  Hän  on  
saanut kritiikkiä pohjoismaisen autiotilaprojektin tutkimuksissa.]' 

Erilaisissa lähteissä, niin juridisissa kuin kameraalisissa, mainitaan siis useita 
erilaisia maanomistukseen liittyviä termejä —  utjord, urfjäll, utmark  ja käsite ti-
luksesta, jonka omistaja asuu muualla. Eri tutkijat ovat tulkinneet näiden termien 
maanomistuksellista sisältöä ja niiden syntyä eri tavoin. Siihen kysymykseen, mi-
ten paljon näitä tilusomistuksia  on  tutkimusalueen lähteissä ja miten ne ovat syn-
tyneet, palataan luvussa  6.3.,  mutta esitettäköön tässä vielä maanomistuksellinen 
selitys utjord-termille. Valaisevin lähde  urfjäll-  ja  utjord  -käsitteille ovat 1600-Iu- 
vun maanmittausohjeet. Esim. Kuninkaallisenl 	Majesteetin vuonna  1635  anta- 
massa ohjeessa käytetään sanontaa "huadh vttfielder, vttiorder  eller  vtthägner 
vnder byerne afsijdes kunne wara belägne  '.176  Jos  tämä sanonta vaikuttaa vielä 
tulkinnan varaiselta, niin kamarikollegion  I9. 5. I688  antama ohje erottaa selvästi 
kaksi eri ulko-omistusten ryhmää. Toinen ryhmä ovat ne "uhriiäller, uthjorder,  
torp och  uthängiar", jotka sijaitsevat kylän omistusten vieressä, allmänningeilla ja  

16'  Pirinen KHLNM  IV s. 440. 
168  Oja KHLNM  XIX  s. 382. 
169  Oja  1955 s. 101—III. 
19  Gardberg  1967 s. 86. 
17 '  Oja KHLNM  XIX  s. 376. 
172  Oja KHLNM  XIX  s. 376. 
'73  Helmfrid  1962 s. 86-89. 
170.  Larsson  1970 s. 35. 
1"  Esim. Scarin  1974.  Suomalaisesta tutkimuksesta katso Orrmanin ja Kerkkosen välillä käyty 

keskustelu  (s. 19). 
15  SivfIe  1856 s. 255.  
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muissa metsissä, ja ovat rajattuja kokonaisuuksia. Toinen ryhmä ulko-omistuksia 
ovat ne "uthjordar,  som uti  en  byess åker finnas, och åt  en  annan byy  långt  der  
ifrån  belägne, bruukas".177  — Jako  on  siis maanmittauksellisesti selvä:  utjord-ter-
mi tarkoittaa toisaalta selvästi rajattua takamaaomistusta, toisaalta kylän pelloissa 
sitä omistusta, jonka haltija ei asu samassa kylässä. Edellinen määritelmä sopii 
sekä erämaata muistuttaviin kauko-omistuksiin että varsinaissuomalaisiin autio-
pyöleihin, jälkimmäinen niihin tiluksiin, jotka mainitaan kameraalisissa lähteissä 
sanonnalla "utbyssman" tai "utbyssjord" erotukseksi kylän asutuista taloista. Mo-
lemmat omistukset olivat varmasti olemassa jo keskiajalla ja  1500-luvulla, mutta  
utjord-sanan kaksinainen merkitys vaikeuttaa vanhimpien lähteiden tulkitsemista. 
Näin  on  ymmärrettävissä mm. voutiohjeiden tapa käyttää sanaa molemmissa mer-
kityksissä.  

3.4. Uudisasutuksen edistäminen 

Vanhin tutkimusaluetta jotenkin koskettava autio-termi  on  Birger-kuninkaan 
kirjeessä vuodelta  1303  Suomen voudille  Nils  Andersinpojalle. Tässä kirjeessä Birger 
mainitsee veljensä Valdemarin olleen sitä mieltä, että  on  parempi jos Hämeen 
maakuntaa asutetaan ja viljellään kuin jos  se  jätetään autioksi, "quod  terra  sua  per  
homines discertas ydens excolatur  et  inhabitetur, quom deserta relinquatur".'78  

Kirjettä  on  tulkittu Hämeen laajuutta pohdittaessa19, Suomen hallintosuhteita 
selvitettäessä  180  ja luonnollisesti kruunun asutustoimintaa tutkittaessa.'$' 

Suomen asutuksen edistäminen sai uutta vauhtia Maunu Eerikinpojan aikana, 
sillä vuonna  I334  kuningas lupasi Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Ahvenanmaan, 
Hämeen ja Satakunnan asukkaille osoittamassaan kirjeessä, että jokainen joka 
pyytää Erengisle Larsinpojalta tai tämän edustajalta luvan asettua autioituneisiin 
metsiin, saa tehdä niin ja pitää niitä hallussaan laillista veroa vastaan, jolleivat lail-
liset omistajat itse halua käyttää metsiään tai eivät pysty siihen.182  Autio tarkoittaa 
tässä entisten omistajien jättämiä, kulon polttamia mutta asutukseen kelpaavia 
metsämaita, joita oli kruunun kannalta tarkoituksenmukaista luovuttaa uudelleen 
viljeltäviksi.188  Eirik Hornborg  taas sanoo, että tämä kirje tarkoittaa luonnollisesti 
niitä metsämaita, joita käytettiin  vain  metsästvsmaina ja kalavesinä eikä kylän lä-
heisiä laitumia tai kotitarvemetsiä.184  Nämä  1300-luvun lähteet tarkoittavat siis 
autiolla ennen asumatonta, asutettavaksi kelpaavaa metsää. 

Vuonna  I411  Eerik Pommerilainen vahvisti Valdemar  Djäknen  Hämeen erä-
maiden asuttamiseksi suorittamat toimenpiteet mutta totesi samalla, etteivät en-
tiset kylät, joille maat olivat aikaisemmin kuuluneet, saaneet autioitua, "eigh fher  
fore  j  ödhe läggias".185  Kaarle Knuutinpoika vahvisti tämän kirjeen  23. 3. 1452,  
jolloin hän määräsi Hollolan kihlakunnan tuomarin toimimaan samalla tavalla:  

177  Sama  s. 275. 
178  FMLI  242. 
179  Niitemaa  1955 s. 206. 
1S0 	Fritz 1973 s. 116. 
181  Voionmaa  1923 s. 107  ja  1947 s. 147. 
181  Mustakirja  s. 74. 
188  Voionmaa  1923 s. 107. 

1 B 4  Hornborg  1929 s. 510. 
185  FMU  1361.  
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vanhat kylät eivät saa autioitua.186  — Näitä kirjeitä  on  tulkittu niin, ettei uudisasu-
tuksella haluttu loukata vanhempien kylien tai yksityisten maanomistamien metsä-
ja takamaaoikeuksia. Mutta missä entisillä omistajilla katsottiin olevan liikaa 
maata tai mitä  he  eivät pystyneet itse viljelemään,  se  saatettiin muitta mutkitta luo-
vuttaa toisille viljelyshaluisille.187  Yrjö-Koskinen käyttää vuoden  1411  kirjettä selos-
taessaan sanontaa, etteivät vanhat kylät joutuisi rappiolle.'88  

Kustaa  Vaasa  alkoi noin vuosikymmenen kuninkaana oltuaan omistautua tar-
mokkaasti uudisasutuksen edistämiseen. Vuonna  1535  kuningas antoi luvan asut-
taa kruunun vanhoja autiotontteja ja kruunun allmänningia.189  Pian kuningas ra-
joitti uudisasutusta niin, ettei tammi- tai pyökkimetsille saanut aiheutua vahinkoa.  
Jos  uudisasukkaat pystyivät osoittamaan omistusoikeutensa autiotiloihin, niistä 
tuli verotiloja, muussa tapauksessa kruununtiloja.190  Kuningas puhui siis samalla 
kertaa sekä keskiajalla autioituneiden tilojen uudelleen asuttamisesta että asutuk-
sen levittämisestä koskaan aikaisemmin asumattomalle alueelle. Kustaa Vaasan 
kirjeistä saa selityksen myös siihen, mitä autioitua-sana tarkoitti yllä mainituissa 
keskiajan lähteissä vanhoista kylistä puhuttaessa. Vuonna  1538  hän näet totesi, 
että kun kaikki ottavat haltuunsa kihlakunnan yhteismaata eikä kruunulle ole sii-
hen osaa eikä arpaa, monet vanhat kylät autioituvat ajan mittaan, koska niiden lai-
dun vähenee ja loppuu ennen pitkää kokonaan. Missä väki lisääntyy niin, ettei voi 
asua aiheuttamatta kruunulle ja itselleen vahinkoa, heidät pitäisi lähettää sinne 
missä voivat asua vahingoittamatta toisia kyliä.191  Kun siis kuningas ahkeroi uu-
disasutuksen edistämisessä, hän asetti toisinaan sen ehdon, ettei naapurikylien ke-
hitysmahdollisuuksia rajoitettu liikaa. Ruotsista tunnetaankin sellaisia tapauksia, 
jolloin uudisasutuksen perustaminen  on  haitannut kantakylää siinä määrin, että 
asutuksesta  on  luovuttu ja torpan tilukset  on  palautettu kantakylälle.'92  

Uudisasutuksen edistäminen ja tilojen pirstoutuminen liittyivät Kustaa Vaasan 
ajattelussa yhteen jo mainitussa vuoden  1538  asiakirjassa, mutta yhä kiinteämmin 
seuraavalla vuosikymmenellä. Mainittakoon tässä esimerkkinä  vain  vuonna  1542  
Gestriklannin, Helsinglannin, Angermanlannin ja Medelpadin asukkaille osoi-
tettu kirje, jossa kuningas totesi, että taloissa  on  liikaa väkeä, aina tungokseen 
saakka, niin etteivät kaikki saa elantoaan ja pirstovat tilat liian pieniksi palasiksi. 
Metsissä sen sijaan  on  hyvää tilaa raivata uudistaloja, mutta ne omistavat kylät 
väittävät omistavansa ne jopa viiden peninkulman laajuudella. Ne ovat kuitenkin 
väärässä, kuningas jatkaa, sillä rakentamattomat alueet kuuluvat Jumalalle, meille 
ja Ruotsin kruunulle, niin että niihin saa perustaa uusia taloja, kunhan uudisasuk-
kaat eivät valtaa entisten kylien niittyjä tai laidunta.198  

Sanonta uudisasutuksen edistämisestä vanhoja kyliä vahingoittamatta toistuu 
myöhemmissä lähteissä. Kun vuonna  1576  annettiin  Jöns  Månsinpojalle ja Kris-
toffer Olofinpojalle valtakirja tarkastaa Itä-Göötanmaan autiotilat ja utjordit, 
sanottiin että monista utjordeista ja takamaista  (utmark)  voi muodostaa uudisti- 

186  FMU  2905. 
1S7  Voionmaa  1923 s. 108. 
188  Yrjö-Koskinen  1864 s. 33. 
1B9  Kustaa Vaasan kirje  4. 3. 1535,  reg.  s. 54. 
190  Elgeskog  1945 S. 25-26. 
191  Svenska  riksdagsakter  1538 s. 228. 
192  Elgeskog  1945 s. 26  ja  32. 
93  Kustaa Vaasan kirje  20. 4. 1542,  reg.  s. 40-41.  
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loja  kruunun alamaisia vahingoittamatta.194  Vuoden  1585  maanmittausohje taas 
määrää, että  on  tarkastettava vanhat asumattomat torpanpaikat, ja jolleivat rinta-
kylät kärsi, nämä  on  asutettava.195  Saman toistivat Kaarle-herttua ja valtaneuvosto 
suomeksi vuonna  1593:  "crunun weron ja rändyn paranoxexi,  wan  nijn että  se  ta-
pahtu ilman liki asuwaisten wahe(i) maankyläin wahingota".196  Maaliskuussa 
vuonna  1595  annetussa käskykirjeessä määrättiin vouti edistämään uudisasutusta, 
missä  vain  kruunun omaisuutta voi parantaa vahingoittamatta toisia kyliä.197  
Sama asia oli määrä ottaa käsiteltäväksi valtiopäivillä: monissa paikoin valtakun-
taa  on  hyvää tilaa kruunun  allmänning-metsissä, jonne voi rakentaa kyliä ja tor-
panpaikkoja kantakyliä ja takamaiden oikeita omistajia vahingoittamatta, haittaa-
matta  ja rasittamatta.'98  

3.5. Hallinnollisten lähteiden autio-termit 

Vanhimmat eli  1300-luvun autio-termit tarkoittavat kirjaimellisesti asuma-
tonta, sellaista jota ei ole koskaan asuttu eli takamaata, joka kelpaa uudisviljelyyn. 
Sama merkitys sanalla  on  esim.  1200-luvun alusta peräisin olevassa Skoonen lais-
sa1 99, jossa rinnastetaan  "allmänning, skog eller  ljungherd  eller  annan  öde  mark".2o° 

Autio saattoi aikaisemmin tarkoittaa myös hävitettyä. Tämä merkitys sanalla  on  
Mauno Eerikinpojan vuonna  1335  antamassa Skenningen säännössä, jossa kunin-
gas jyrkästi kielsi aatelismiehiä kulkemasta suuren joukon kanssa ja autioittamasta 
maata, "waar  Land  ödha".20' Tässä säännössä, joka  on  osa ns. rauhanlakien sää-
tämistoimintaa202  kuningas tarkoittaa autiolla aatelin majoittamista ja kestityk-
sestä kärsinyttä maakuntaa, mutta sanalla voi olettaa olleen myös verotuksellinen 
sivumerkitys: todennäköisesti autioituminen ei ollut niin kirjaimellista, että asuk-
kaat olisivat joutuneet lähtemään taloistaan tai kuolleet sukupuuttoon, vaan  he  ei-
vät enää jaksaneet maksaa kruunun veroja aatelin ryöstelyn jälkeen. 

Lainsäädännön autiot tarkoittivat yleisesti viljelemätöntä tai asumatonta, siis 
agraarista tai demografista autiota. Ulkoveronmaa, jota ei asuta vaan viljellään 
jostain muusta asuinpaikasta käsin,  on  autio, ja jos  se  jätetään aitaamatta ja vilje-
lemättä, tätäkin kutsutaan autioksi. Kihlakunnan yhteismaalla asuvasta lampuo-
dista käytetään köyhtyä-sanaa, mutta hänen talostaan autio-termiä sen jäädessä 
rappiolle ja hoitamatta.  Vain  Ljungo käyttää sanontaa "köyhtyy eli  on  aivan auti-
ona", mikä johtuu todennäköisesti kääntäjän elinajan kameraalisen käytännön 
tuntemisesta. — Lainsäädännössä  on  sellaisiakin autioita koskevia määräyksiä, 
joita ei ole käsitelty edellä mutta jotka ovat merkittäviä autio-termin kehitystä tut-
kittaessa. Maunu Eerikinpojan maanlaki määrää rakennuskaarensa  21.  luvussa 
miten tuomitaan alue, josta asuttu ja autio kylä riitelevät. Maanlain nykyruotsiksi 
tulkinneet Holmbäck ja Wessen katsovat, että rakennettu kylä tarkoittaa uutta, asut- 

190 	Juhana III:n kirje  5. 9. 1576  reg., samansisältöinen Länsi-Göötanmaalle ja Smoolantiin kunin- 
kaan kirjeessä  22. 2. 1577,  reg.  

'ss  RA  KA  Finska  cameralia  91, VA  FR  126. 
16  Grotenfelt  1912 s. 28. 
197  Sigismundin kirje  24. 3. 1595, VA  reg.-jälj.  s. 49v. 
198  Svenska  riksdagsakter  III s. 556-557. 
'9e  Hafström  1970 s. 26. 
200  Svenska  landskapslagar, Skånelagen  s. 38. 
201  Hadorphius  1687 s. 11-12. 
202  Jaakkola  1944 s. 34.  
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tua kylää ja autiokylä sitä, joka  on  ollut asuttu mutta nyt hylätty.20s Samasta asiasta  
on  pykälänsä sekä Uplannin että Västmanlannin laeissa, molemmissa aivan sa-
moin sanoin:  "Tvista med varandra byggd  by  och öde och har ödebyn rå och rör, 
då har  den  vitsord för rå och rör. Finnes ej rå och rör, då skall  den  (kiistanalainen 
omistus)  läggas  till den by,  som  den  förut hörde  till."204  

Mielenkiintoisin maakuntalaki autioitumisen kannalta  on  kuitenkin nuorempi 
Länsi-Göötanmaan laki, jonka käsikirjoitus  on  vuodelta  1350,  mutta lakina  se on  
syntynyt  1200-luvun lopulla.205  Tässä laissa  on  kaksi sellaista pykälää, jotka puut-
tuvat muista maakuntalaeista ja maanlaeista. Ensinnäkin laki antaa ohjeet siitä, 
miten  on  toimittava jos kylässä  on  autiotalo ja naapurit käyttävät sen rakennuksia 
polttopuiksi tai muihin tarpeisiinsa:  "Ligger gård öde  i  byn, åtalar  den  som äger 
gården tre eller flere att  de  hava  bränt hans  hus..."206  Tämä lainkohta edellyttää 
siis, että asumattomalla talolla  on  omistaja, jonka  on  saatava suojaa rakennusten 
säilymiseen. Toinen määräys koskee tapausta, jolloin talosta  on  myyty kaikki muut 
tilukset paitsi tontti:  "Ligger tomt utan hus  i  by  och äro  alla  åkrar och ängar från-
sålda och ligga  gärdesgårdarna  kvar  till  tomten, då  tage  envar  av dem,  som  hava  
köpt jorden, så mycket  av  tomten och  gärdesgårdarna,  som han fått  i  jorden, efter 
natt och  år."207  Tässä  on  siis kysymys talosta, joka lakkaa kokonaan olemasta. 

Mustansurman vaikutuksesta Kristoffer-kuninkaan maanlakiin tuli uusi autioi-
tumista koskeva luku, jota ei ole vielä edellisessä maanlaissa. Tämä määräys kos-
kee autioitumisesta kärsineen kylän aitaamista, joten autio  on  siinä samanlaisessa 
kirjaimellisessa merkityksessä kuin muussakin lainsäädännössä eli viljelemätöntä 
tarkoittavana. Herra Martti sanoo rakennuskaaren  41.  luvussa näin:  "Nytt  taita  se  
kylä olla karkiana jossa enämbi kuin yxi owatt osalliset: nyt tahto yxi ylös raketa ia 
ylösotta osansa, ia ne mudh ei tahdo rakenda ia aidhata hädhän osans..."208  Kol-
lanius käyttää mielenkiintoista kyllä samaa karkea-sanaa ruotsalaisen  öde-termin 
vastineena: "Taita  se  kylä carkiana olla..."209  Sen sijaan Ljungo Tuomaanpoika, 
jonka käännöksessä luku  on  rakennuskaaren  42.  sanoo: "Nyt taita iocu kylä auti-
ona  mata, Tossa  on  vsiambi quin yxi isändä, ia tahto yxi raketa ia työtä tehdä åsal-
lansa ia ne mwt ei tahdo raketa eli aidata hänen cansans. . .  "210  — Kun autioitu-
minen jatkui  1500-  ja  1600-luvuilla, vaikkei syynä ollut enää mustansurman kal-
tainen epidemia, määräys katsottiin aiheelliseksi kirjoittaa myös vuoden  1734  la-
kiin muuttumattomana:  "Är  by  öde,  ther  flere hemman äro, och  en will  sitt  upta-
ga..."211 Aivan samanlaisena määräys  on  mukana myös Kaarle IX:n ajan lakieh-
dotuksessa ja myös ns. Rosengranin lakiehdotuksen rakennuskaaressa.  12  — Auti-
oituminen eli  maiden  jääminen viljelemättä oli siis varsin konkreettinen ilmiö, 
joka haittasi naapureiden jokapäiväistä elämää. 

Kiinnostava keskiajan autio-termi  on  uudisasutuksen edistämisen yhteydessä 
käytetty: "vanhojen kylien autioitumatta". Myöhemmistä lähteistä selviää, että  

403  Holmbäck-Wessen  1962 s. 141. 
2°4 Svenska  landskapslagar, Upplandslagen, Byalagsbalken  17:2  ja Västmannalagen, Byggninga- 

balken  17:2. 
205 Svenska  landskapslagar I  s.  XII.  
2°6 Svenska  landskapslagar, Yngre Västgötalagen, Förnamesbalken  36:36. 
207  Sama.  
208  Suomen kielen muistomerkkejä  II,  1 s. 90. 
T09  Suomen kielen muistomerkkejä  III,  1. s. 123. 
210  Sveriges rikes landslag... af Ljungo Thomae  s. 118-119. 
411  Syeriges rikes lag...  1874 s. 84. 
212  Handlingar rörande Sveriges historia,  2.  serien...  s. 225  ja  403.  
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kantakylien autioittamisella tarkoitettiin vahingoittamista. Autioitumisen voi ym-
märtää samalla myös kameraalisesti niin, että autioituminen merkitsi veronmak-
sukyvyn heikentymistä ja siksi sitä oli pyrittävä välttämään. 

Kun Ruotsin valtaneuvosto julisti vuonna  1436  ottavansa Suomen asukkaat suo-
jelukseensa näiden osoittaman uskollisuuden takia ja lupasi samalla verohelpo-
tuksia, verokuorman keventämisen perustelut osoittavat että autio-sanaa käytettiin 
_veronmaksukyvyttömyydestä samoin kuin sittemmin seuraavalla vuosisadalla: ra-
situkset ovat olleet sietämättömän korkeita, varsinkin koska rahanarvo  on  muut-
tunut, niin että alamaiset  "are  fordärffuadhe  och  forarmahda, swa  och  manga  
röka eller  mantall äre ödhelagdh", minkä nämä pystyivät todistamaankin.218  Kun 
puhutaan savujen ja manttaalien autioitumisesta, lienee ymmärrettävä niin, että 
veroamaksavien talojen määrä oli vähentynyt. Kysymyksessä oli samanlainen ve-
rottajan kärsimä tappio kuin siinä talonpojan kuollessa tapahtuvassa autioitu-
misessa, jota vastaan suunnattiin kieltoja vuoden  1459  plakaatissa, mutta verohel-
potuksia myöntämällä oli tarkoitus saada kaikki jälleen veroamaksaviksi. Kame-
raalisen autiuden käsite siinä mielessä, että oli asuttuja savuja jotka eivät mak-
saneet mitään sopii Eerik Pommerilaisen aikaan. Hän yritti saada veronkannon 
niin tehokkaasti toimivaksi kuin suinkin mm. vaatimalla kollektiivisia rahaveroja, 
jotka perittiin samansuuruisina vaikka veronmaksajien määrä olisi vähentynyt ve-
rotilojen autioituessa.214  Rosen  ei määrittele tätä kirjoittaessaan mitä hän tarkoittaa 
autioitumisella, mutta mahdollisesti hänellä oli mielessään  1400-luvun puolivä-
lissä syntynyt Kaarlen kronikka215, joka kuuluu nykyruotsiksi:  

Sedan den  penningestadga  var satt, 
då var mång  gods  platt ödelagt. 
Rikets plågades med storan döde, 
därmed  lades  godsen öde.  
De  fattiga som överleva, 
jämn stor stadga skulle  de  giva. 
Där fordom hundrade bönder var, 
där finnes  nu  knappt tjugu kvar. 
Jämn stor skatt  ville  konungen  ha,  
som pålagd var från första  dag.216  

Tässä siis kuolleisuuden tuhot ja verotuksen turmiollisuus liitetään kiinteästi yh-
teen, jotta saadaan maalatuksi poliittisesti tarkoituksenmukainen ajankuva. 

Autio-sanaa käytettiin runsaasti  1500-luvulla, ennen kuin  se  tuli verotusläh-
teisiin merkitsemään veronsa maksamatta jättänyttä. Kustaa  Vaasa  terästi kielen-
käyttöään kernaasti tällä sanalla, sillä esim. vuonna  1543  hän esitti, että kun hän sai 
valtakunnan hoidettavakseen,  se  oli hävitetty ja autio.217  Pari vuotta myöhemmin 
hän sanoi rälssin autioittavan ja turmelevan kruunun verovelvollisia talonpoi-
kia218, ja autioittaminen liittyi kuninkaan kielenkäytössä myös vihollisen hyökkäyk-
seen.219  Edelleen kuningas valitsi tämän sanan selittäessään asutuksen taantumista  

213  Mustakirja  s. 459  ja  460. 
214 Rosen 1966 s. 21-23. 
213 Rosén  KHLNM  VIII  s. 290-294. 
216  Hornborg  1929 s. 301. 
217 Svenska  riksdagsakter  I s. 320-321. 
216  Kustaa Vaasan kirje  1. 6. 1545,  reg.  s. 344. 
219  Kustaa Vaasan kirje  25. 10. 1549,  Arwidsson  VII  s. 292-293.  
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mustan surman seurauksena22° ja talonpoikien tyhmiä pellonviljelytapoja: osa 
rahvaasta ei viljele peltoaan täyesti vaan antaa yli puolet olla autiona ja viljele-
mättömänä, niin että kun pitäisi kylvää 8 — 10 puntaa, kylvävät vain 2 — 3 pun- 
taa.22' 

Myös alamaiset käyttivät autio-sanaa muuten kuin kirjaimellisesti asumatonta 
tarkoittavana. Kokemäenläänin talonpojat valittivat noin vuonna 1545, että kun 
tulee korkeita verojen lisäyksiä, he kaikki autioituvat — tho bliffwe wij alle  i  ödhe 
— eivätkä jaksa maksaa.222  Sanalla on siis tässä kameraalinen merkitys paljon ai-
kaisemmin, kuin sitä alettiin käyttää verotuslähteissä. Autio-sanaa käyttivät myös 
Helsingin porvarit valittaessaan vuonna 1559, että kun maalaiset käyvät kauppaa 
omilla laivoillaan Tallinnaan ja muualle eivätkä helsinkiläiset saa kuljetuksia, he 
tulevat autioiksi ja taantuvat ammatissaan ;223  sanan merkitys on siis selvästi talou-
dellinen. Ja lopuksi todettakoon, että seurakuntakin saattoi olla autio. Vuonna 
1548 selitettiin kruunun sekularisoiduttua kirkon tuloja, että Hollolaan kuuluu 
Asikkalan ja Tennilän (siis Kosken) ja Hauhoon Tuuloksen autiokappelit.224  Autio-
sanaa käytettiin siksi, ettei näistä kappeleista ollut kannettu koukkujen mukaan 
perittävää kirkollista veroa vaan ainoastaan jousten mukainen eikä siksi, että olisi 
ollut kysymys minkäänlaisesta asumattomuudesta, ei seurakuntalaisten eikä papin. 

220 Kustaa Vaasan kirje 19. 4. 1555, reg. s. 138. 
221  Kustaa Vaasan kirje 20. 6. 1555, reg. s. 268. 
222 Arwidsson  IV  s. 317. 
223 Kustaa Vaasan kirje 5. 11. 1559, reg. s. 314. 
22+  VA  3698:5v. 



4. 1500-luvun verohallinto 

4.1.  Pyrkimys yksilölliseen ja oikeudenmukaiseen verotukseen 

Tutkijat ovat olleet yksimielisiä siitä, että Ruotsin pysyvä kruunun verotus alkaa 
1200-luvulla.225  Mainitulla vuosisadalla verotus liittyi suoraan tai epäsuoraan 
maanomistukseen.226  Veroperuste syntyi  ledung-järjestelmästä ja kylän maao-
maisuuden jakamisesta  bol-  ja attung -nimisiin osiin.227  Bol  tarkoitti maaomis-
tusta, joka vastasi yhdestä airosta ja attung oli tästä  1/8.  Tämän jakoperusteen mu-
kaan verorasitusta ei jaettu pellon mukaan, vaan talonpoika jolla oli pienempi ve-
ro-osuus kylästä voi vapaan uudisviljelyoikeuden nojalla raivata enemmän kuin  
se,  jolla oli suurempi vero-osuus ja säilyttää silti pienemmän veronsa. Siis talon-
poika, jolla oli neljännes kylästä, voi omistaa vähemmän viljelysmaata kuin naa-
purinsa, vaikka tälläkin oli neljännes kylästä.228  

Kun vanhasta ledungista tuli pysyvä perusvero, alettiin vaatia uutta veroperus-
tetta, joksi tuli maantuotto.229  Äyrityinen oli alun perin pelto ja niitty, jonka tuotto 
arvioitiin  1  hopeamarkaksi.23° Samalla kun veroperuste muuttui, siirryttiin 
muinaisjaosta sarkajakoon. Muinaisjako oli toimitettu kylän osien mukaan:  1/2, 
1/4, 1/8  jne., kun taas sarkajako järjestettiin äyrin, äyrityisen ja  penningin  mu-
kaan.231  Vanhemmassa tutkimuksessa ei osattu erottaa attungia ja markanmaata, 
sillä Folke Dovring selitti vuonna  1947,  että sekä attung että markanmaa olivat ky-
länmittoja ja liittyivät sellaisina geometrisen kylän tankoihin ja kyynäröihin.232  — 
Attungin ja markanmaan tulkinnan osalta  on  muistettava, ettei markanmaan edel-
lyttämää maanarviointia laskettu mekaanisesti, vaan eri mahdollisuuksista valittiin 
todennäköisesti  se,  joka parhaiten vastasi kylän veronmaksukykyä233, ja että koko 
keskiaikaiselle maanomistukselle oli ominaista rasitusten juridisten fiktioiden ja 
käytännön todellisuuden välinen ristiriita234, mutta silti voi sanoa, että markan- 

225  Esim. Fritz  1972 s. 2, Lundberg  KHLNM VII  s. 685-685,  Norborg KHLNM  V s. 678-683,  
Österberg KHLNM XV  s. 418. 

226  Esim. Lönnroth  1940 s. 72. 
R27  Esim. Eskeröd  1966, s. 232-234. 
228  Hafström  1970 s. 86  ja  1949 s. 196. 
229  Hafström KHLNM II  s. 392. 
230  Hafström  1949 s. 196. 
23'  Hafström KHLNM IV  s. 516-517. 
232  Doyring  1947 s. 165. 
233  Hannerberg KHLNM XI  s. 460. 
234  Lönnroth  1940 s. 108.  
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maa-käsitteellä oli merkitystä sekä verokuormien jakamisessa kollektiivisten vero-
yhteisöjen sisällä että näiden yksikköjen normisuuruuksien määräämisessä.2s5  

Edellä esitetyt attung ja markanmaa pohjautuvat maaomaisuuteen ja liittyvät 
kruunun vanhimpaan verotukseen. Mutta jo 1300-luvun alussa edellisen vuosisa-
dan verot osoittautuivat riittämättömiksi kruunun menoihin, niin että oli kannet-
tava ylimääräisiä veroja. Erik- ja Valdemar -herttuat vaativat ns. markgäld-veroja 
eli markan jokaiselta taloudelta.266  Myöhemmistä tämän vuosisadan veroista 
mainittakoon, että 24. 10. 1388 Ruotsin hengelliset ja maalliset herrat suostuivat 
veroon, joka perittiin piispoilta, papeilta, kirkoilta, luostareilta jne. ja luettelossa 
viimeksi mainittuina kaikilta talonpojilta markka ruotsalaista rahaa tai luonnon-
tuotteita. Lisäksi 1390-luvulla kannettiin ns. 15 markan vero."' Eerik Pommeri-
lainen puolestaan kokeili kollektiivisia rahaveroja, joiden maksettava määrä ei 
riippunut veronmaksajien määrän mahdollisesti muuttumisesta, vaan tietyn alu-
een kannettavaksi pantu vero pysyi jatkuvasti yhtä suurena. Näitä veroja tunnetaan 
myös Suomesta.2 8  — Maanomistukseen perustunut vero oli erilainen eri maa-
kunnissa sen mukaan, oliko sen kantoperusteena edelleen attung vai markanmaa 
vai mahdollisesti jokin muu systeemi. Sen sijaan talokohtaisesti myönnetyt ylimää-
räiset verot kannettiin periaatteessa yhtenäisesti koko maasta. 

Vanhin tunnettu suomalainen vero on Ahvenanmaalta lähteisiin heikosti hää-
möttävä ledung.239  Ruotsin keskiaikainen maaverotus perustui joko kylänosaan 
(attung) tai maanarvoon (markanmaa). Suomesta ei tunneta tätä vastakoh-
taisuutta, mutta sen sijaan vallitsee kaksinaisuus ns. normaalitilasta syntyneiden 
veroyksiköiden ja maanarvoon perustuvien välillä. Edellinen oli yleisempi. Se 
pohjautui veron määräämisaikaan normaaliksi katsottuun talonpoikaistaloon, 
kun taas veromarkka tarkoitti maan arvoa siihen aikaan, jolloin vero otettiin käyt-
töön. Sitä paitsi veromarkkaa käytettiin Satakunnassa, Porvoon läänissä ja Poh-
janmaalla karjan laskemiseen ja Porvoon läänissä irtaimiston verottamiseen.240  
•Samat yksiköt esiintyivät myös kylänmittoina. Hattulan kihlakunta edustaa alu-
etta, jonka maaverotus pohjautui normaalitilasta syntyneeseen veroyksikköön ja 
Porvoon läänissä tunnettiin veromarkka. Näihin palataan luvussa 5.1. 

Ruotsin keskiajan keskushallintoa on tutkittu runsaasti, niin että on mahdollista 
määritellä esim. mitkä olivat Maunu Eerikinpojan talouspolitiikan yleispiirteet.24' 

Sen sijaan tunnetaan paljon huonommin sitä, miten paikallishallinto toimi ja mi-
ten kruunu keräsi saatavansa veronmaksajilta. Tosin jo Nils Lundeqvist kiinnitti 
vuonna 1801 huomionsa siihen, että vuonna 1483 annetun Kalmarin resessin mu-
kaan 12 kihlakunnan talonpoikaa asetti valallisesti jokaisen verolle.242  Tässä ja jo 
vuonna 1474 annetussa samannimisessä resessissä määrätään, että näiden miesten 
on toimitettava joka vuosi verollepano valan velvoittamina toimien ja Jumalaa ru-
koillen, jotta he osaavat menetellä kruunun parhaaksi verosaaliin pienentymättä. 
Jos lautakunta toimii jollakin tavalla puolueellisesti, rangaistuksena on 40 markan 
sakko.243  Olennaista määräyksessä oli paitsi huoli kruunun saatavien mahdol- 

235 Jonsson  1971 s. 28. 
236  Lönnroth  1940 s. 139-140  ja Österberg KHLNM XV  s. 422. 
25'  Linton  1971 s. 110-111. 
258  Rosen  1966 s. 170. 
2"  G. Kerkkonen KHLNM XV  s. 436. 
240  Soininen  KHLNM VII  s. 689. 
241  Fritz  1972 s. 165-166. 
242  Lundqvist  1801 s. 181-182. 
245  Hadorphitts  1687 s. 59  ja  62.  
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lisimman täydellisestä keräämisestä myös  se,  että verollepano oli järjestettävä joka 
vuosi. Ei siis ollut sellaista pysyvää normia, joka olisi määritellyt talonpoikien ve-
rokuorman kiinteästi niin, ettei verollepanoa olisi tarvinnut uusia jatkuvasti. — 
Perusteellisimmin keskiajan veronkantoa  on  tutkinut Folke Dovring, joka aluksi 
tekee selvän eron sen  normin,  jonka mukaan esivalta peri saatavansa, ja sen  nor-
min  välille, jonka mukaan yksityiset veronmaksajat suorittivat veronsa. Kihlakunta 
maksoi tietyn kokonaissumman, mutta sen asukkaat saattoivat jakaa tämän kol-
lektiivisen rasituksen minkä tahansa  normin  mukaan keskenään. Näitä erilaisia ve-
ronkantoperusteita erotetaan useampia: alueverotus oli yksinkertaista ja siinä oli-
vat ne edut, että kruunu tiesi saavansa tietyn tulon, että systeemi oli yksinkertainen 
ja että talonpojille oli edullista, kun verokuorma ei kasvanut uudisasutuksen 
myötä. Toinen mahdollisuus oli manttaali, joka saattoi tarkoittaa joko miehiä tai 
luontaistalouksia tai näiden ryhmiä. Ja kolmas oli maaverotus. Luontaisin keskia-
jan oloille, jolloin tilinpito oli kovin suurpiirteistä eikä maakirjoja tunnettu, oli 
ensiksi mainittu.244  Keskiajan veronkannon kollektiivista luonnetta ovat koros-
taneet myös suomalaiset tutkijat. Väinö Voionmaa  on  kiinnittänyt huomionsa mm. 
siihen, miten hallinnollisen aluejaon tasoituksia oli uudistettava ajoittain.245  Kauko 
Pirinen toteaa puolestaan, että myöhäiskeskiajan verotuksessa alun perin yksilöl-
lisen maksuperusteen mukaan määrätty vero jäätyi kiinteäksi sopimustaksaksi 
maakirjalaitoksen ja tilinpidon ollessa vielä niin kehittymätöntä, ettei yksityisen 
veronmaksajan ja verosuorituksen tarkkuudella tapahtuva tilitys ollut mahdollis-
ta.246  

Toisaalta  on  oletettu, että jo Eerik Pommerilaisen aikaan kruunulla oli jonkin-
laisia suunnitelmia maakirjojen laatimisesta.247  Maakirjan voi määritellä maantie-
teellisesti järjestetyksi taloudelliseksi kuvaukseksi kiinteästä omaisuudesta, josta 
henkilö tai instituutio kantaa veroja itselleen tai toisten puolesta.248  Kustaa Vaa-
sasta tuli  se  kuningas, jonka aikana tilihallinto kehitettiin systemaattiseksi, keski-
ajan kollektiivinen veronmaksutapa muutettiin veronmaksajakohtaiseksi ja veron-
alaisista yksiköistä, ei siis suoraan veronmaksajista249  laadittiin maakirjat. Tällöin 
siirryttiin yksilölliseen verotukseen, jossa otettiin huomioon kunkin veronmaksu-
kyky mahdollisimman tarkkaan sikäli kuin  se  voitiin osoittaa jonkinlaisella maa-
tai veroluvulla.25° 

Kehitykselle  on  osoitettavissa selvä alkupiste. Vuonna  1524  Kustaa  Vaasa  esitti 
valtaneuvostolle muiden asioiden ohessa ajatuksen siitä, että jotta hänen Armonsa 
saisi tietää mikä  on  kruunun vero, käskettäisiin jokaista läänityksen saajaa ja vou-
tia kirjoittamaan kaikki kruunun tulot läänistään, sekä rahaverot että muut, ja 
kuinka monta talonpoikaa ja kruunun lampuotia kussakin läänissä  on  ja myöskin 
rälssin lampuodit. Kustaa  Vaasa  jatkoi edelleen:  "Här  uppa  ma en  hafwa befal-
ning i huart bispsdöme, ath ther pagörs  it  registrum, ther idhen  ma  af göris utaf 
thenne  register en  bok,  ther rekenscapen epter  göras  ma  oc  vetas,  hvat rikit tilhö-
rer  eller bort kommer."  Valtaneuvosto suostui kuninkaan ajatukseen mutta pel- 

244 Dovring  1951 s. 96-127. 
2"5  Voionmaa  1912 s. 38-39. 
246  Pirinen  19626 s. 265. 
247  G.  Kerkkonen KHLNM  XV  s. 437  ja  Carlsson 1953 s. 43-47. 
248 Rasmussen  KHLNM  VII  s. 634. 
249  Kälvemark  1973 s. 109. 
250  Dovring  1951 s. 173.  
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käsi, että rahvas ymmärtää kysymyksessä olevan verojen lisäyksen ja syntyy levot-
tomuuksia.25' 

Vadstenan herrainpäivien päätös  on  vielä mielenkiintoisempi kuin edellä ker-
rottu Kustaa Vaasan ja valtaneuvoston keskustelu, sillä nyt Kustaa  Vaasa  kysyi val-
taneuvostolta ja säädyiltä ennen kuin kruunauttaisi itsensä kuninkaaksi tai astuisi 
avioliittoon, onko hänen Kuninkaallisella Majesteetillaan vapaa valta määrätä 
(rådha  och beställa)  kruunun lääneistä kuten lakikirja sanoo ja kuten kuninkaalla 
ja tävsivaltaisella hallitsijalla (fullmyndigh  Herre)  tavallisesti  on.  Hän sai pyytä-
mänsä vastauksen kaikkien sanoessa, että kuninkaalla  on  kenenkään epäämättä 
valta hallita linnoja ja maata. Tämän takia kuninkaalla oli myös oikeus kirjoituttaa 
rekisteriin kaikki kruunun verot ja tulot ja  se,  kuinka monta vero-, kruunun- ja 
rälssitalonpoikaa kussakin läänissä  on,  jotta kuningas tietäisi, mikä  on  kruunun 
tulo ja vero ja mitä kruunulle kuuluu ja mitä ei.252  Kustaa  Vaasa  katsoi siis, että 
hän voisi kruunauttaa itsensä kuninkaasi  vain,  jos hänelle myönnetään hänen ha-
luamansa hallintovalta ja verotusoikeus ja verovelvollisuuden kontrolloimiseksi 
oikeus kirjoittaa "rekisteri" kaikista verovelvollisista. Tilikäytännön kannalta ke-
hitys liittyy luontevasti samanaikaiseen tanskalaiseen ja saksalaiseen verohallin-
toon258, mutta "rekisterin" esikuvaksi sopinevat parhaiten ne keskiajan maakirjat, 
joita oli laadittu kirkon ja yksityisten maanomistajien toimesta. Kruunu ei ollut 
ennen kirjoituttanut vastaavaa lähdettä eikä Ruotsin hallinnon desentralisaation 
takia laadittu keskiajan kuluessa muuta kokonaistilitystä kuin Eerik Pommeri-
laisen toimesta vuonna  1413  kirjoitettu, joka sekin  on  säilynyt  vain  otteena.254  

Tutkijat ovat tulkinneet maakirjojen syntyä ja tilinpidon kehittymistä eri tavoin. 
Pentti Renvall sivuuttaa yleisesityksessään tämän valtiopäiväpäätöksen ja selittää, 
miten maakirjojen pito tuli  1530-luvun lopussa saksalaisen tehokkaamman hallin-
non mukana.25  Ingrid  Hammarström  kuvailee tilinpidon kehitystä pohtimatta, mi-
ten maakirjat syntyivät.256  Folke Dovring  on  sitä mieltä, että voudeilla piti olla ai-
kaisemminin esitettävinään sellaiset tiliasiakirjat joista kuningas puhuu, niin että 
uutta oli ainoastaan koota nämä ja laskea valtakunnan tulojen summa.257  Jos  tämä 
näkökanta olisi oikea, herää kysymys miksi ennestään tunnettujen voutikunnittais-
ten tilien  summaaminen  sai valtaneuvoston pelkäämään, että rahvaassa voisi syn-
tyä levottomuutta, viemään asian valtiopäiville sen sijaan että tilit olisi yhdistetty 
normaalin keskushallinnon puitteissa ja Kustaa Vaasan uhkaamaan kruunautta-
misesta luopumisella. Samalla Dovring tietää, että työ keskushallinnon veroselvi-
tysten saamiseksi pääsi alkuun vasta noin vuonna  1530  ja samoilta ajoilta ovat pe-
räism ensimmäiset verollepanokirjeet, jotka suunnattiin Uplantiin. Lopuksi hän 
katsoo, että kun siirryttiin yksilölliseen verorasitukseen kollektiivisen järjestelmän 
sijasta, seurauksena oli maakirjojen syntyminen.258  

Kaarlo Blomstedt  on  samoilla linjoilla maakirjojen saksalaissyntyisyydestä kuin 
Renvall myöhemmin, vaikka hän samalla esittää miten "vuotuisen veron" luettelot 
palautuivat jo vuoteen  1524.259  Gunnar  Wirsell ei taas tunne tätä päätöstä eikä ole  

25' Syenska  riksdagsakter I  s. 24-28. 
252  Stiernman I  s. 31-32. 
2"  Odén  1955 s. 55. 
264  Sama  s. 42-43.  
ess Renvall  1949a s. 296. 
256  Hammarström  1956 s. 290. 
26' Doyring  1951 s. 156-157. 
258  Sama  s. 158-159  ja  s. 173.  
ess K. Blomstedt  1921 s. 79-80.  
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mistään löytänyt ohjeita siitä, miten maakirja olisi laadittava, ei kamarijärjestyk-
sistä eikä voutiohjeista.26q  Nils Eden on  selvittänyt miten hitaasti Kustaa Vaasan 
onnistui vuoden  1524  päätöksen jälkeen kerätä palvelukseensa päteviä henkilöitä 
suunnittelemaansa verohallintoa toteuttamaan ja miten hitaasti kruunun tilinpi-
don kehittäminen edistyi. Vuodesta  1527  kuninkaalla oli käytettävissään kamree-
reja, luultavasti viisi, ja samalta vuodelta  on  säilynyt vanhin kruunun tuloista las-
kettu tili. Vähitellen lähteet rikastuvat, niin että vuonna  1533  kirjoitettiin ensim-
mäinen lääneittäin, hiippakunnittain ja voutikunnittain järjestetty systemaattinen 
"uppbördsbok".

26'  

Ehti siis kulua melkein kymmenen vuotta herrainpäiväpäätöksestä, ennen kuin 
kuninkaalla oli käsissään koko valtakuntaa koskeva laskelma siitä, mikä oli 
kruunun tulo ja vero ja mitä kruunulle kuuluu ja mitä ei. Paikallisten linnojen ti-
lejä  on  säilynyt yleensä  1520-luvulta saakka; esim. Hämeenlinnan vanhimmat tilit 
ovat tallessa vuosilta  1529/30  ja  1530/31.262  Vuosien  1524-38  kameraalihallinnon 
kehitystä  on  pidetty hyvänä, mutta silti siitä puuttui vielä todellinen yhtenäisyys ja 
tiukka järjestys.263  Kehitykselle oli siis tärkeää, että Kustaa Vaasan onnistui saada 
apulaisia Saksasta. Vuosiin  1538-43  Ruotsin historiassa ajoittui saksalaisen mal-
lin mukainen hallintokokeilu, jolloin mm. luotiin vuonna  1539  finanssihallinnon 
keskukseksi kamarineuvosto ja kaavoitettiin voutien tilien tarkastaminen vakiin-
tuneeksi systeemiksi.264  Maakirjat eivät ole saksalaisen tilihallinnon mukanaan 
tuoma uudistus. Tämä näkyy mm. siitä, että kun vuonna  I541  valmistui laaja 
suunnitelma kruunun taloudenhoidosta kamarineuvoston johdolla, ehdotuksessa 
luetellaan tarkasti ne asiakirjat, joita voutien oli tuotava laskukamariin. Luette-
lossa ei mainita maakirjaa.265  

Kustaa Vaasan hallintoaikaan kuuluu siis kuninkaan vallantäyteydestä aikaan-
saatu valtiopäiväpäätös, saksalaisittain organisoitu tilihallinto ja kolmantena siir-
tyminen kollektiivisesta verotuksesta henkilökohtaiseen. Tarkoituksena oli, että 
maakirja eli rekisteri olisi veronkannon ohje ja tilit tehtäisiin sen pohjalta, jotta 
voitaisiin kontrolloida mitä kruunulle kuuluu ja mitä ei. Maakirjojen laatiminen 
kesti, vaikka niiden esikuvia oli kirkon ja aatelin omaisuudestaan laatimissa 
maakirjoissa ja sitä paitsi verollepanot veivät aikansa. Niinpä vasta vuodesta  1535  
tunnetaan maakirjoja harvinaisuuksina ja  1540-luvun alusta yleisinä.266  

Ensimmäinen tunnettu asiakirja Suomessa toimitettavista verollepanoista  on  
Kustaa Vaasan Kokemäenkartanon läänin rahvaalle  26. 8. 1538  kirjoittama kirje. 
Kuninkaan mielestä vuotuinen vero oli sälytetty köyhien harteille ja rikkaat oli jä-
tetty vapaiksi, niin että kun läänin asukkaat olivat esittäneet useita valituksia ja 
pyytäneet "kohtuullista ja laillista" veronpanoa, hän nyt ilmoitti käskeneensä vou-
tia yhdessä laamannin, kihlakunnantuomarin ja muutamien ymmärtäväisten 
läänin talonpoikien kanssa toimittamaan uuden veronpanon koko läänissä niin, 
että luetteloon merkitään kaikki kunkin talonpojan omistama maamäärä ja pal-
jonko siitä menee kruununveroa.267  Satakunnan edellinen verouudistus oli toimi- 

260  Wirsell  1968 s. 21  ja  53. 
26'  Eden  1899 s. 25-29. 
262  Hammarström  1956 s. 235. 
269  Edén  1899 s. 32. 
264  Renyall  1949a s. 295. 
265  Esim. Eden  1899 s. 59  ja Styffe  1856 s. 4-9. 
266  Almqvist  1917 s. 125. 
267  K. Blomstedt  1921 s. 81.  
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tettu luultavasti  1440-luvulla, joten siitä oli aihetta valittaa melkein sadan vuoden 
kuluttua, koska veroja kannettiin vanhentuneiden perusteiden mukaan.268  — Sa-
takunnasta Kustaa Vaasan toimeliaisuus laajeni koko maahan. Tammikuussa 
vuonna  1540  hän antoi  Henrik  Klaunpoika Hornille valtuuden toimittaa Suomen 
veronpanon eli "taitavan, asiallisen ja puolueettoman verollepanon kaikissa lin-
nalääneissä antaen tarkasti kirjoittaa maaluvun ja manttaalin".269  Horn  toimi no-
peasti, sillä jo  20. 3.  hän kirjoitti kuninkaalle toimittaneensa veronpanon ja tässä 
käyneen niin, että verojen tuotto oli kaikkialla noussut.270  

Olennaisinta vanhemmissa  1500-luvun veronpanoissa oli Kustaa Vaasan pyrki-
mys sitoa veronmaksuvelvollisuus maanomistukseen. Kuten nähdään Porvoon 
läänistä (vertaa  s. 60),  hänen tahtoaan noudatettiin. Kuninkaan sanojen mukaan 
tarkoituksena oli edelleen tasata veronmaksurasitus mahdollisimman oikeuden-
mukaisesti, niin että kunkin verokuorma vastasi hänen taloudellista kantokykyään. 
Tämän järjestelmän onnistuminen  on  kiinnostanut tutkijoita.  Jo  Yrjö-Koskinen to-
tesi vuonna  1856,  että "harwa seikka lienee niin selittämätön kuin entisaikainen 
maanlasku, jonka johdosta werot maksettiin", niin että tuon ajan hallitsijoillakin 
oli vaikeuksia ymmärtää sitä.27 t  Erik  Lönnroth  on  pohtinut sitä, onko noin vuonna  
1540  nostettu veroja vai pidetty ne ennallaan. Joka tapauksessa hänen mielestään  
on  selvää, että verotettavien talouksien tarkka rekisteröinti  on  mahdollistanut nii-
den entistä huomattavasti kovemman painostamisen.272  Kustavi Grotenfelt taas kat-
soo, että Kustaa Vaasan verollepano yleensä oli oikeudenmukainen ja hyödyllinen 
päätellen siitä, että maa ilman mainittavia vaikeuksia jaksoi kantaa entistä suurem-
man verotaakan.278  Kaarlo Blomstedt  on  syventynyt verollepanoon perusteellisem-
min kuin muut tutkijat, sillä hän  on  kiinnittänyt huomiota siihen ettei tämä en-
simmäinen verollepano osoittautunut täysin onnistuneeksi ja pysyväksi, vaan 
kuningas sai ottaa vastaan valituksia, joiden mukaan sen perusteita oli rikottu. Vi-
ranomaiset, joille asiasta oli valitettu, ratkaisivat asiat varakkaampien talonpoi-
kien lahjusten mukaan. Samoin vanhemmissa verollepanoissa väitettiin toimitun 
monin paikoin huolimattomasti.274  

Kustaa Vaasan toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi ja vanhemman veron-
panon täydentämiseksi saadaan tietää hänen lähettämistään kirjeistä. Lokakuussa 
vuonna  1554  hän kirjoitti  Lars  Michelinpojalle luulevansa, ettei Helsingin voudilla  
Hans  Larsinpojalla ole tarkkaa eikä oikeaa verollepanoa voutikunnastaan vaan 
hän kantaa kuten  on  vanhastaan ollut tapana arvaamalla ja sen mukaan kuin ni-
mismiehet ja neljänneskuntamiehet sanovat. Kruununvero  on  kannettava kuten 
muualtakin manttaali- ja maaluvun eikä tällaisten kertomusten mukaan, joten ve-
rotus  on  järjestettävä tangon ja muun siellä käytettävän maanjakotavan mukaan.  
275  Seuraavana vuonna Kustaa  Vaasa  oli  Lars  Michelinpojallel  Suomen verolle-
panosta ja rahvaan kohtuuttomista rasituksista kirjoittaessaan sitä mieltä, että Hä-
meen ja Satakunnan verotus oli epätasaisempaa kuin Uudenmaan.276 — Useim- 

Suvanto  1973 s. 164  ja  346.  
Kustaa Vaasan kirje  4. I. 1540,  Arwidsson  VI s. 191-192.  
Bidrag  till  Finlands  historia  III s. 111.  
Yrjö-Koskinen  1856 s. 29.  
Lönnroth  1945 s. 138.  
Grotenfelt  1912 s. 82.  
K.  Blomstedt  1921 s. 270.  
Kustaa Vaasan kirje  9. 11. 1553,  Arwidsson  VIII  s. 174-175.  
Kustaa Vaasan kirje  22. 3. 1555,  reg.  s. 87-89.  
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mat  kuninkaan veronpanokirjeet ovat vuodelta  1556.  Perusohjeena voi pitää  
9. 4. 1556 Hans  Thomasinpojalle päivättyä kirjettä, jossa kuningas määräsi että 
kun muutamissa lääneissä  on  tankoluku ja veromarkkaluku ja toisissa savuluku tai 
koukkuluku,  on  tarkkaan merkittävä maakirjaan kuinka monta taukoa  on  vero-
markka tai savu, ja mikä  on  tangon hinta kussakin kylässä ja mitä eroa  on  savun, 
koukun ja veromarkan välillä. Samoin oli kirjoitettava manttaalin mukaan perit-
tävä vero. Kuninkaan tarkoituksena oli saada selville, maksettiinko vero kaikkialla 
yhtä lailla vai ei.27  Huhtikuun lopussa saman vuonna kuningas suuntasi kirjeensä  
Henrik  Klaunpojalle ja  Hans  Thomasinpojalle. Hän väitti, että pienemmän tilan 
omistaja maksaa enemmän veroa kuin suuremman ja käski merkitsemään kaikki 
talonpojan omistukset maakirjaan, laskemaan nämä yhteen ja määräämään veron 
maaluvun mukaan, jolloin pientilan omistajaa ei sorreta vaan kukin maksaa varal-
lisuutensa mukaan. Samalla oli tutkittava, paljonko maata oli oikeudenmukaisesti 
arvostellen normaalikokoisella tilalla.278  Toukokuun lopussa kuningas kirjoitti 
Hämeenlinnaan  Jöns  Brunille. Sama periaate toistuu tässäkin kirjeessä: kaikki ta-
lonpojan maaomistukset summataan ja ilmoitetaan paljonko maata  on  tanko- ja 
kyynäräluvun mukaan.  Vero on  määrättävä maan eikä manttaalin (siis taloluvun) 
mukaan kuten tähän asti  on  tehty.279  Elokuussa vuonna  1556  kuningas odotti in-
nokkaana Suomen verollepanon tuloksia ja marraskuussa hän tiukkasi Porvoon 
läänin verontasoituksen asiakirjoja halutessaan tietää, miten tasaista tai epätasaista 
rasituksen jakaantuminen oli.  80  

Kahta vuotta myöhemmin Kustaa  Vaasa  kirjoitti Viipurin läänin asukkaille ve-
rollepanosta. Hän väitti ettei kukaan ollut ymmärtänyt miten verot olisi kannet-
tava ja että veromarkat olivat tiluksiltaan erilaisia.28 t Samana päivänä  Klaus  Hor-
nille osoittamassaan kirjeessä kuningas selitti, ettei tarkoituksena ole suostua rah-
vaan pyytämiin veronallennuksiin.282  Kustaa Vaasan kirjeistä paljastuu, ettei hän 
pyrkinyt niinkään tasoittamaan eikä keventämään alamaistensa verotaakkaa kuin 
takaamaan sen, että kruunu saisi kaikki sille kuuluvat verotulot. Koska eri maa-
kuntien toisistaan poikkeavat veroyksiköt hämmensivät häntä, hän pyrki siihen 
että maa oli kaikkialla mitattava tangon ja kyynärän avulla, että kaikki talonpojan 
maaomistukset sijaintipaikastaan huolimatta oli otettava huomioon ja että tämän 
tilussumman perusteella oli määrättävä jokaisen suoritettava vero. Epäselväksi jää, 
miksi kuningas luuli, että verot oli aikaisemmin maksettu pääasiallisesti manttaa-
lin eli taloluvun mukaan, sillä tämä hänen käsityksensä ei vastannut todellisuutta.  

1550-luvun puolivälin verollepanot olivat olleet tarpeen, koska maakirjojen 
syntyvaiheessa kirjoitetut olivat jättäneet korjaamisen varaa. Tämän jälkeen kului 
noin  20  vuotta, sillä vasta vuonna  1577  todettiin, että valtakunnassa olisi toimitet-
tava verontasaus.  Monet  talonpojat valittivat liian korkeista veroista, mutta koska 
valtakunta oli sodassa, uudistus oli lykättävä sopivampaan aikaan.288  Samaa kysy-
mystä pohdittiin edelleen vuonna  1580,  jolloin tavoitteeksi asetettiin  se,  että liikaa 
rasitettujen talonpoikien oli saatava helpotusta ja liian matalasti verotetut saisivat 
vastaavasti lisää verokuormaa kannettavakseen.  84  Käytännön tuloksista tiedetään  

R77  Kustaa Vaasan kirje  9. 4. 1556,  Arwidsson  IV s. 164-165. 
278  Kustaa Vaasan kirjeet  29. 4. 1556,  reg.  s. 272  ja Arwidsson  IX s. 204-205. 
279  Kustaa Vaasan kirje  13. 5. 1556,  Arwidsson  IX s. 209. 
290  Kustaa Vaasan kirje  25. 8. 1556  reg.  s. 242  ja  10. 11. 1556  reg.  s. 622. 
281  Kustaa Vaasan kirje  8. 7. 1558,  Arwidsson  IX s. 303-311. 
282  Kustaa Vaasan kirje  8. 7. 1558,  Arwidsson  IX s. 313. 
283 Syenska  riksdagsakter  II s. 570. 
281  Rådslag  19. 2. 1580, s. 107.  
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Taalainmaalla vuosina  1575-76  ja muualla Ruotsissa  1580-luvulla toimitetut ve-
ronpanot. Saavutuksia  on  pidettävä vähäisinä, sillä toiminta oli epäsystemaattista 
ja ne perusteet, joiden mukaan toimittiin, saivat käytännöllistä merkitystä vasta 
seuraavalla vuosisadalla.285  Verotuksen epätasaiseksi kokemisesta kertoo  se,  että 
talonpoikien tyytymättömyys johti vuoden  1582  valtiopäivillä esitettyyn valituk-
seen. Siihen annetussa vastauksessa luvattiin, että kuningas toimituttaa ensi tilassa 
verollepanon jokaisessa maankolkassa. Ennen kuin maantarkastus pidetään, jär-
jestetään maa- ja laamanninkäräjät rahvaan valitusten tutkimiseksi.286  Itä-Göö-
tanmaan voudille lähetetystä kuninkaan kirjeestä näkyy, että verollepano piti toi-
mittaa heti ja niin, ettei kruunu saanut kärsiä vahinkoa.287  Kaarle-herttuan tiede-
tään myös määränneen yleisiä veronpanoja toimitettavaksi herttuakunnassaan; 
tällöin mitattiin peltoja  9  kyynärää pitkällä tangolla ja järjestettiin verotusta mar-
kanmaan mukaan.288  

Edellä mainitusta valtiopäiväpäätöksestä ehti kulua kaksi vuotta, ennen kuin 
annettiin valtuus niille, joiden  on  pidettävä maantarkastus eli verontasoitus:  se on  
päivätty  30. 5. 1584.  Perustelut ovat mielenkiintoiset ja paljastavat selvemmin kuin 
aikaisemmin esitetyt lähteet, miten keskushallinto oletti verorasituksen jakaantu-
van alamaisten kesken: kruunun tulot vähenevät koska verotus  on  epätasaista. Osa 
taloista  on  huvin viljeltyjä ja omistaa peltoa, niittyä, laidunta ja metsää sekä kala-
vettä ja maksaa siitä huolimatta vähän veroa. Toisaalta  on  tiloja, joilla  on  pienet 
omistukset ja silti korkea vero, jota ne eivät pysty maksamaan vaan joutuvat vel-
kaan vuodesta toiseen ja osa joutuu aivan autioiksi. Näiltä autioituvilta ryöstetään 
sitten tiluksia ja kruunun tulot laskevat laskemistaan. Osa näistä taloista  on vain  
vähän rappiolla, mutta voudit kirjoittavat ne autioiksi. Tämän takia maantarkas-
tusmiesten  on  kuljettava kaikissa pitäjissä, tutkittava kaikkien tilojen omistukset ja 
selvitettävä onko verorasitus kohtuullinen vai ei.289  — Västeråsissa maaliskuun 
alussa vuonna  1585  annetussa muistiossa todetaan, että Suomessa olisi pidettävä 
oikea verollepano ja määrättävä siihen muutamia taitavia henkilöitä ja täydennet-
tävä  se  työ, joka  on  jo aloitettu. Eri lääneihin  on  nimitetty lähtemään  2  —  3  mies-
tä.290  

Verontasauksiin palattiin edelleen  1590-luvun puolivälissä. Tällöin sanottiin 
olevan tarpeen, että koko maassa pidetään kuninkaan oikaisukäräjät ja uusi 
maantasaus eli veronpano, mistä  on  saatava myös rahvaan mielipide. Seuraavana 
vuonna keskusteltiin jo siitä, keitä lähetetään verontasausta toimittamaan.291  Kaar-
le jatkoi verollepanotoimien suunnittelua myöhemminkin. Porin voutisäännössä 
todetaan, että koko valtakunnassa pidetään yleinen maantarkastus ja Sigfrid Sigfri-
dinpojalle kirjoittamassaan memoriaalissa hän käski jokaisen kirjurin tehdä uu-
den verollepanon jokaisessa kihlakunnassa mies mieheltä.292  

Norrköpingin valtiopäivillä maaliskuussa  I604  annettiin vastaus valitukseen, 
joka koski oikeita mittoja ja painoja sekä maantasausta ja kuninkaan oikaisukärä-
jiä. Tästä otsikosta huolimatta itse vastaus keskittyi  vain  edelliseen asiaan.293  Vii- 

28.5  Dovring  1951, s. 77-78.  
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meinen tutkimuskauteen sattuva verollepano koskeva asiakirja on vuodelta 1605, 
jolloin Kaarle  IX  kirjoitti autiotilojen tarkastajille, että verojen jakaantumisessa on 
suuri epäkohta, koska iso tila maksaa saman kuin pieni. Siksi on tutkittava talojen 
omistuksia ja jaettava niitä äyrin ja äyrityisen mukaan. Sekä vuotuinen vero että 
apuvero on maksettava tilusomistuksen mukaan; täystila on se, jollei voi kylvää 
viisi tynnyriä viljaa.294  Hän siis pyrki samoin oikeudenmukaisuuteen — verorasi-
tuksen on jakaannuttava mahdollisimman tarkkaan mitatun maanomistuksen 
mukaan eikä yhtäläisesti kaikilta taloilta niiden koosta riippumatta — mutta pu-
humalla äyristä ja äyrityisestä kuin Kustaa Vaasa, jonka käsitysten mukaan maano-
mistuksen tutkiminen tapahtui tangon ja kyynärän avulla. 

Huomautettakoon lopuksi, että kysymystä tilojen veronmaksukyvyn epäta-
saisuudesta pohdittiin jatkuvasti myös tutkimuskauden jälkeen. Vuonna 1636 ka-
marikollegio totesi maanmittausohjeita antaessaan, että on otettava huomioon äy-
riluvun ja kylvön keskinäinen vastaavuus. Jos talolla on kylvöä kuitenkin enem-
män tai vähemmän kuin sen veroluku edellyttäisi, tämä on merkittävä huolellisesti 
asiakirjoihin mahdollisten riitojen varalta, mutta tämä on tehtävä hiljaa ja talon-
pojan huomaamatta. 295 

4.2. Verohallinnon koneisto 

Edellä  on  esitetty, millaisten periaatteiden mukaan  1500-luvun verotusta pyrit-
tiin kehittämään siirryttäessä keskiajan pääosin kollektiivisesta veronmaksutavasta 
yksilölliseen rasituksen kantamiseen. Toiseksi  on  tutkittava, millainen koneisto 
tätä verotusta oli hoitamassa. Tässä ei ole olennaista selvittää, millainen keskus-
hallinnon organisointi oli yksityiskohdissaan. Asutustutkimuksen kannalta ei ole 
merkityksellistä, minkä nimisiä virkamiehiä oli kuninkaan läheisyydessä tai mikä 
oli näiden keskeinen työnjako. Sen sijaan ne ohjeet ovat tärkeät, joita tilien tarkas-
tajat kirjoittivat huomautuksiksi ja muistutuksiksi tilien marginaaliin tai alkuun 
otsikolla  "till  minnes".  Niissä puututaan tosin yleisimmin kuittien ja vastaavien ti-
litositteiden vajavuuksiin kuin veronkantoluetteloiden epätyydyttävään laati-
miseen. Luvussa  7  käsitellään niitä huomautuksia, joilla tilien tarkastajat ohjasivat 
tutkimusalueen autioiden merkitsemistä. 

Sen sijaan  on  tärkeää tietää, miten kruunun paikallishallinto toimi: millaisia 
virkamiehiä kulki keräämässä veroja, millainen näiden paikallistuntemus oli, kuka 
kirjoitti nykyaikaan säilyneet lähteet ja millä tavalla talonpoikien itsehallinto liittyi 
kruunun verotukseen. Lähdekriittisessä luvussa  5.2.  esitellään, mitä erityispiirteitä 
liittyy tutkimusalueen verohallintoon ja lähteiden syntyyn ja oman kuvauksensa 
saa myöskin  se,  miten veronmaksukyvyttömyys oli merkittävä. Tässä keskitytään 
tarkastelemaan verohallinnon käytettävissä olleen koneiston yleispiirteitä. Jotta 
voisi todella tuntea  Vaasa-ajan paikallishallintoa,  on  välttämätöntä kiinnittää huo-
miota siihen jatkuvaan vuorovaikutukseen, joka vallitsi kruunun edustajien ja pai-
kallisen itsehallinnon tärkeimpien osien välillä.296  

Tutkimusaikakaudella keskeinen verohallinnon alueellinen yksikkö oli vouti-
kunta. Hattulan kihlakunta ja Porvoon lääni olivat kumpikin oma voutikuntansa. 
Voutikunnan tärkein virkamies oli vouti, joka  1500-luvulla sai valtakirjansa suo- 

294  Waaranen  II  s. 217. 
29s Styi% 1857 s. 277. 
R96 Larsson 1972 s. 62. 
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raan kuninkaalta ja vastasi toimistaan keskushallinnon virkamiehille. Voudin kes-
keinen tehtävä oli sekä valtiovallan että alamaisten näkökulmasta katsellen vero-
hallinto. Keskiajalla hän oli hoitanut sitä suurelta osin muistinvaraisesti ja paikal-
listen perinnäistapojen nojalla, mutta uuden ajan alussa verohallinto alkoi muut-
tua kirjallisesti hoidetuksi ja saada samalla laskelmiin nojautuvaa suunnitelmal-
lisuutta. Keskeistä verohallinnossa olivat tilit, joiden pitäminen kuului voudille ja 
hänen kirjurilleen. Tilien pidon todisteeksi voudin oli mm. pidettävä maakirjaa, 
jonka mukaan hän saattoi todistaa että ilman kirjallista tilinpitoa työskentelevät 
paikalliset veronkantajat toimittivat oikeat veromäärät.297  Voutia  on  pidetty myös 
tavallaan verourakoitsijana, sillä hän vastasi siitä, että kihlakunnasta koottiin  se  
määrä veroja, minkä veroluetteloiden pohjalta tehdyt laskelmat kulloinkin osoitti-
vat.298  

Vanhimmat voudeille annetut ohjeet eivät olleet yleisiä vaan yksityisille viran-
haltijoille ja alueille suunnattuja. Sen sijaan vuonna  1555  annettiin ' artiklat, joi-
den mukaan kaikkien voutien ja hallintomiesten  on  toimittava". Voutisäännön  17  
pykälästä ei saa kuvaa systemaattisesta esityksestä vaan kauppaa, yleistä järjestystä 
ja turvallisuutta koskevat määräykset ovat hajanainen kokoelma erilaisia sääntöjä. 
Vuonna  1556  Kustaa  Vaasa  antoi ohjeen Suomen voudeille.  Se on  otsikoitu "Enn 
ordningh  och  Underwisning ther effther Konglige Ma:ttz Befallningh haffue vdi 
Finnlandh", mutta  se  koskee melkein yksinomaan maakirjojen laatimista. Samalta 
vuodelta  on  peräisin toinenkin Suomea koskeva voutiohje, joka sisältää maanvil-
jelyohjeita. Näiden tilalle annettiin vuonna  1558  "Ordinantz  för  Slottz  och  Gårdz 
fougther wtij Finlandh". Tämän jälkeen voutiohjeet uusittiin vuosina  1563, 1583  
ja  1602.299  Yhteistä kaikissa voutiohjeissa  on se,  että ne, viimeistä lukuun otta-
matta, koskevat  vain  voutia puuttumatta lainkaan siihen, millaisia apulaisia mah-
dollisesti tarvittiin voutikunnan hallinnossa. Vasta vuonna  1602  annettiin määräys 
näistä apulaisista Kaarle IX:n kieltäessä neljänneskuntamiesten toiminnan ja ra-
joittaessa voudinmiesten määrää.30° 

Tärkein kihlakunnanvoudin apulainen oli kirjuri, jonka merkittävimpänä teh-
tävänä oli hoitaa voudin työhön kuuluneet kirjoitustyöt, jäljentää ja tarkistaa eri-
laiset veroluettelot, kirjoittaa kuitit jne. Kun tehtävä vaati kokemusta ja taitoa, Yrjö 
Blomstedt  on  laskenut, että koko Hämeessä oli vuosina  1572  —  1599 vain 17  miestä 
kirjureina.301  Vaikkei kirjureille annettu yleisohjeita kuten voudeille,  on  osoitettu 
että heidän merkityksensä nousi jatkuvasti  1500-luvulla niin, että heidät tilivas-
tuussa vähitellen rinnastettiin vouteihin.302  Kirjurin merkitys näkyy myös muuta-
mista satunnaisista asiakirjoista. Kun Pernajan pitäjässä tutkittiin vuonna  1584  ar-
meijaa vastaan tehtyjä valituksia, mainittiin että paikalla oli "Kuninkaallisen Ma-
jesteetin voutikirjuri  Thomas  Henrikinpoika ja monta hyvää miestä".508  Saman pi-
täjän käräjillä annettiin vuonna  1602  kihlakunnankirjuri Sigfrid Jönsinpojalle to-
distus siitä, mitä tavaroita armeija oli ottanut käyttöönsä.504  Edelleen kirjurin 
merkitystä osoittaa Kaarle IX:n kirje Sigfrid Sigfridinpojalle vuonna  1602,  sillä  

297  Renvall  19491) s. 138-139. 
498  Y.  Blomstedt  1960 s. 88-91. 
R99  Westerhult  1965 s. 36-49. 
800  Waaranen  I s. 263-264  ja Stiernman  I s. 518-519. 
"1  Y.  Blomstedt  1960 s. 68. 
e°2  Kivasmaa  1962 s. 37  ja  39. 
S03  Pernajan käräjät  5. 4. 1584, VA  2I7a:24.  
804  Pernajan käräjät  27. 3. 1602, VA  Topographika Pernaja. 
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hän määräsi kirjurin tekemään uuden verollepanon jokaisessa kihlakunnassa mies 
mieheltä.305  

1500-luvun käytännön mukaisesti voudilla oli apulaisinaan muutamia voudin-
miehiä ja hallinnon kehittyessä tuli lisäksi alivouteja ja alikirjureita.306  Näiden pal-
velijoiden määrän voisi laskea palkkaustiedoista, mutta katsottakoon tässä  vain  
miten heihin suhtauduttiin. Käytännössä koko kruununverotusta hoitanut paikal-
linen henkilökunta käsitettiin usein kollektiiviseksi ryhmäksi. Vuonna  1551  Kustaa  
Vaasa  antoi suojelukirjeen Uudellemaalle, koska kruunun palvelijat hyökkäävät 
usein talonpoikien kimppuun, lyövät ja kohtelevat huonosti.307  Juhana  III  taas 
sanoi Hattulan kihlakunnan voudinpalvelijoiden menettelevän kohtuuttomasti, 
kun heidät oli lähetetty keräämään verolehmiä.308  Vaikuttaa siltä, että veronmak-
sajien vastustus purkautui sitä intensiivisemmin mitä alhaisempi sen kohde oli vh-
teiskunnalliselta asemaltaan. Hattulan kihlakunnan voudista Jören Stråbockista 
valitettiin, ettei hän katsonut alivoutiensa perään.309  Porvoon pitäjän yleinen rah-
vas taas valitti vuonna  1574,  että Porvoon kartanon alivouti  Per  Wast rasitti heitä 
laittomilla päivätöillä vastoin maavoudin käskyä, otti vastaan lahjuksia ja teki 
muuta vääryyttä.31° 

Hallinnon tehostamiseksi ja kontrolloimiseksi kuningas lähetti erilaisia virka-
miehiä valvomaan voutien ja muiden paikallisten hallintomiesten toimia. Kun Ju-
hana  III  antoi vuonna  1584  valtakirjan Lasse Holgerinpojalle Suomen veromesta-
riksi, tehtäviin kuului mm. verorästien tarkastaminen, olivat nämä sitten aatelin 
tai eivät. Voutien oli ahkeroitava rästien perimisessä.311  Porvoon läänissä kysyttiin 
rahvaalta maantarkastuksen yhteydessä mitä vakavimmin  Måns  Kirjurista ja 
muista voudeista, kirjureista ja apulaisista, ovatko nämä tehneet veronmaksajille 
viime vuosina väkivaltaa tai vääryyttä. Talonpojat vastasivat: "Jumala armaftta-
koon meitä köyhiä,  me  tiedämme kyllä olevamme Kuninkaalliselle Majesteetille ja 
kruunulle paljon velkaa, mitä  he  vaativat meiltä päivittäin, emmekä voi valittaa 
sen takia." Edelleen talonpojilta kysyttiin, olivatko heidän verorästinsä niin suuret 
kuin voutien luetteloissa mainittiin. Muutamat talonpojat eivät olleet paikalla nä-
län tai sairauden takia tai muusta syystä, joten naapurit puhuivat heidän puoles-
taan.312  — Joskus keskushallinnon valvonta ulottui  vain  tilien hankkimiseen. 
Vuonna  1594 Simon  Ambrosiuksenpoika sai valtakirjansa Sigismundilta ja tehtä-
väkseen mm. tilien hankkimisen vuosittain voudeilta ja kirjureilta.S13  Käskynhal-
tija  Arvid  Erikinpoika taas kirjoitti vuonna  1598,  että hän oli määrännyt Suomen 
veromestarin  Simon  Ambrosiuksenpojan ja Staffan Erikinpojan kiiruhtamaan 
vouteja, että näiden  on  yötä päivää kannettava vuoden  1599  rahavero ja luovutet-
tava  se  veromestarille. Samalla vouteja oli kiirehdittävä, että  he  kantavat rahvaalta 
vuotuisen veron kuten  on  vanhastaan tapana, ja lähettävät siitä käskynhaltijalle 
varmat luettelot.314  Kaarle IX:n epäluuloisuus virkamiehiään kohtaan sai sellaisia 
muotoja, että vuonna  1606  hän lähetti profossi  Jakob  Henrikinpojan tuomaan  

Kaarle IX:n kirje  24. 2. 1602,  Waaranen  I s. 274.  
Y.  Blomstedt  1960 s. 67  ja  69.  
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Juhana III:n kirje  11. 7. 1575, VA  Laguksen kokoelma kuninkaan kirjeitä II:304-304v.  
RA  Klagemålsregister  1550 o. 1560  talen,  VA  FR  319. 
RA  Kongl.  kansliets ingående diarier, vol.  3, 1574, VA  FR  563.  
Juhana III:n kirje  31. 10. 1584, VA  Laguksen kokoelma kuninkaan kirjeitä  V:183  ja  :155. 
RA  KA  Strödda kamerala handlingar,  VA  FR  590.  
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luokseen kaikki Suomen voudit ja pitäjänkirjurit. Nimismiesten ja neljänneskun-
tamiesten oli autettava kiinni saamisessa. Samana vuonna Turun käskynhaltija oli 
lähettänyt Pepotin  Måns  Nilsinpojan tarkastamaan Itä-Uuttamaata ja vouteja vas-
taan tehtyjä valituksia.315  Jos  kruununpalvelija oli uskoton, hän saattoi äärita-
pauksessa menettää henkensäkin. Eräs sellainenkin vouti mainitaan lähteissä mes-
tatuksi, jota ei tunneta lainkaan tähänastisessa tutkimuksessa: Hattulan kihlakun-
nan  Jakob  Jakobinpoika vuonna  1606.  Almqvistin mukaan  Henrik  Perinpoika 
Tandefelt oli voutina yhtäjaksoisesti vuosina  1603-1607.316  Tämä vouti maini-
taan kuitenkin myös vuoden  1606  autiotarkastuksessa31  eikä ainoastaan kuole-
mansa yhteydessä.S18  

Eräs keino tarkastaa paikallishallinnon tehokkuutta oli määrätä mahdollisim-
man korkea-arvoisia virkamiehiä pitämään tutkimuksia. Mainittakoon  vain,  että 
Porvoon läänin autiotilat tarkasti Viipurin käskynhaltija  Arvid  Tönnenpoika, 
luultavasti vuonna  1606.319  Kun taas seuraavana vuonna tutkittiin Hämeen auti-
oita, Juhana Ottenpojan seurueessa olivat  Karl  Giliuksenpoika ja  Mats  Jöranin-
poika itse kahdeksantena ja sitten maavouti  Erik Hare,  tuomari, kihlakunnan ja 
voudin kirjuri seurueineen ja palvelijoineen ja muine miehineen, joita ei voitu 
heittää pöydästä, koska  he  olivat kruunun palvelijoita.32° 

Kun vouteihin ja muihin virkamiehiin kohdistui ylhäältä päin keskushallinnon 
kontrolli, niin alhaalta tulivat veronmaksajakunnan valitukset, joita  on  säilynyt 
niin paljon, ettei niitä voi esittää kaikkia. Kun niissä kuitenkin toistuvat jatkuvasti 
samat virkamiehiin suunnatut syytökset, muutamat näytteet paljastavat mitkä oli-
vat alamaisten mielestä verohallinnon pahimmat epäkohdat. Vuonna  I574 Lehi-
järven pitäjän yhteinen rahvas pyysi uutta voutia  Jöns Skytten  tilalle ja pitäjän ni-
mismies vaati, että hänelle oli korvattava armeijan aiheuttamat kulut.321  Lopen 
Lävliäisten Mauno 0Ilinpoika valitti samasta voudista, että tämä oli vienyt häneltä 
viisi lehmää ja puoli  pannia  viljaa.322  Hattulan kirkkoherra  Anders  puolestaan va-
litti, että vouti  Erik  Simoninpoika oli määrännyt sijaisekseen nuorukaisen  Jakob  
Matsinpojan, joka löi talonpoikia ja harjoitti muuta laittomuutta.323  Lopen pitä-
jän edustajat valittivat että kun pitäjäläiset olivat köyhtyneet kestitysten ja nälkä-
vuosien takia, Kuninkaallinen Majesteetti myönsi heille verohelpotuksia mutta 
vouti  Klaus  Knuutinpoika jätti ne huomiotta. Samanlaista asiaa koski koko Hattu-
lan kihlakunnan rahvaan valitus vuonna  1576,  jolloin veronmaksajat kertoivat 
nihtien ja laivamiesten vaatimista laittomista kestityksistä. Samalla talonpojat lisä-
sivät, etteivät  he  jaksa köyhyyttään maksaa apuveroa vaan pyysivät, että heidät va-
pautetaan suuren kurjuuden takia.324  

Valitukset suuntautuivat myös suoranaisesti virkamiesten harjoittamaa väkival-
taa vastaan. Vuonna  1574  Porvoon Gammelgårdin Niilo Mikonpoika kertoi vouti  

51i  Kaarle  IX:n  kirje  18. 11. 1606,  VA Laguksen  kokoelma kuninkaan kirjeitä  XII:235 ja kuitti  
20. 4. 1606,  VA  3528:43. 
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Klemetti Erikinpojan lyöneen hänen poikansa hengiltä ja uhkaavan häntä itse-
ään.S25  Rengon entinen nimismies Parolan Nuutti Juhonpoika kertoi pitäneensä 
kolmet käräjät omalla kustannuksellaan. Sitä paitsi kihlakunnankirjuri Olof Olo-
finpoika oli rikkonut hänen aittansa  oven  ja vienyt  26  tynnyriä ruista ja ohraa sekä 
ottanut yhden hevosen.326  Janakkalan nimismies Jaakko Klemetinpoika ja neljän-
neskuntamies Mikko Tuomaanpoika valittivat vouti  Klaus  Knuutinpojan ja kirjuri 
Mårten Larsinpojan laittomuuksista.327  Hattulan kihlakunnan rahvas pyysi 
vuonna  I586  uudeksi voudiksi  Erik  Matsinpoikaa ja koko Hämeen läänin lam-
puodit valittivat  Axel  Leijonhufvudin nimittämän  Israel  Paavalinpojan tekevän 
heille suurta vääryyttä, joten  he  halusivat lampuotivoudiksi herttuan oriinratsasta-
jan  Lars  Jönsinpojan.328  Janakkalan rahvas oli sitä mieltä, että vouti lahjoitti sen 
maksamat veroheinät aatelisille ja vaati sitten talonpoikia suorittamaan ne toista-
miseen.329  

Tavallisin veronmaksajien valitus oli  se,  etteivät paikalliset veroviranomaiset ot-
taneet huomioon keskushallinnon myöntämiä vapauksia. Vuonna  I586  Porvoon 
läänin yhteinen rahvas kertoi saaneensa Kuninkaallisen Majesteetin mandaatteja 
kyyditysvapaudesta, mutta silti viranomaiset vaativat että niitä oli suoritettava, jo-
ten  he  pyysivät saada suojelukirjeen.33° Seuraavana vuonna samat veronmaksajat 
valittivat, ettei vouti Lyydik Nilsinpoika ottanut veroja kantaessaan huomioon 
niitä parseleita, joita  he  olivat joutuneet antamaan sotilaille, vaikka  he  näyttivät 
saamansa kuitit  331  Ja edelleen vuonna  1595  Pernajan pitäjän edustajat kertoivat, 
että vaikka pitäjälle oli myönnetty vapautus vuoden  1593  apuverosta,  se  oli kan-
nettu.332  

Edellä  on  jo vilahtanut esiin, että kruunun verohallinto liittyi yhteen talonpoi-
kien paikallishallinnon kanssa. Tutkimus  on  korostanut ensinnäkin käräjien mer-
kitystä. Varsinkin verollepanoissa tuomari ja lautamiehet joutuivat auttamaan pai-
kallista keskushallintoa. Veronkantoluettelot, rästiluettelot ja vastaavat tarkastet-
tiin käräjillä, siellä tutkittiin verohelpotusta koskevat anomukset jne.333  Ruotsa-
lainen tutkimus tuntee lisäksi pitäjänkokoukset ja kuudennusmiehet, jotka maal-
linen valta otti palvelukseensa.S34  Suomesta  on  vähän tietoja pitäjänkokouksista eli 
niistä kansanomaisien pitäjänkäräjien toiminnan jatkajista, joitten toimintapiirinä 
oli hallintopitäjä. Milloin näistä kokouksista saa tietoja, niitä kutsutaan kirkonko-
kouksiksi ja niiden johdossa oli säännöllisesti kirkkoherra. Hämeen maakuntahis-
torian esimerkit ovat muualta kuin tutkimusalueelta.S35  Kun kuningas määräsi, 
että Hollolan kihlakunnan talonpojille oli vuonna  1584  veroja anteeksi kunkin ve-
ronmaksajan varallisuuden mukaan, verorästeihin joutuneiden talonpoikien luet-
telo oli ensin käyty läpi kihlakunnankäräjillä ja sitten vielä varmemmaksi vakuu-
deksi kunkin pitäjän kirkonkokouksessa —  på  kyrckio stempne — veronmaksaja- 

325 RA  Kongl. kansliets ingående diarier vol.  3., 1574, VA  FR  563. 
326  Sama  yol.  5. 
327  Sama  vol.  6. 
328  Sama.  
SR9  Sama,  vol.  7A, VA  FR  564. 
33°  Sama.  vol.  6. 
331  Sama,  yol.  7A. 
332  Sama,  vol.  10. 
333  Esim.  Aaltonen  1934 s. 232  ja  Soikkanen  1966 s. 11. 
334  Gullstrand  1923 s. 28-29  ja Johansson  1937 s. 5. 
335  Y. Blomstedt  1960 s. 76.  
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kohtaisesti.336  Kesällä  1585  jouduttiin sen sijaan varattomia talonpoikia tutkimaan  
vain  kihlakunnankäräjillä tuomari  Arvid  Henrikinpojan toimesta, koska Hollolan 
kirkkoherra oli matkustanut Ruotsiin.S37  Hattulan Mierolan Jyri Erkinpojalla oli 
vuonna  1574  kirkkoherran todistus siitä, että hän oli köyhtynyt perin pohjin. Jollei 
hänelle myönnetä verohelpotuksia, hänen  on  pakko jättää tila.  38  On  mahdollista, 
että kirkkoherra oli kirjoittanut todistuksensa pitäjänkäräjillä vaikkei tätä nimeno-
maan sanota. 

Vaikka tutkimusajan oikeudelliset lähteet ovat huomattavasti rajoitetummat 
kuin  1600-luvun, käräjien keskeinen merkitys paljastuu niistä selvästi. Toinen ve-
rohallinnon käyttämä paikallisen itsehallinnon elementti oli nimismies. Siitä huo-
limatta, että hän oli paikallisen itsehallinnon edustaja, kruunu puuttui hänen va-
lintaansa. Tästä  on  osoituksena  se  tieto, että Hattulan ja Lehijärven käräjillä tam-
mikuussa  1584  sanotaan rahvaan suostuneen siihen, että Nihattulan  Matti Laurin-
poika  on  nimismies Hattulassa, Lehijärvellä ja osassa Mäskälää ja hänen kyytirät-
tärinsä ovat Antti Vilpunpoika ja Niilo Torkkelinpoika.339  Nimismiehen tärkem 
tehtävä oli kyydityksen ja kestityksen järjestäminen. Tämä näkyy paitsi kameraa-
lisista lähteistä myös kirjemateriaalista. Kaarle  IX  kirjoitti vouti  Hans  Wittenber-
gille Porvoon lääniin, että nimismiehillä ja monilla kruunun verovelvollisilla ta-
lonpojilla  on  ollut suuri sotaväen kestitys, joten  he  ovat köyhtyneet. Voudin  on  
huolehdittava siitä, että  he  saavat nauttia vuotuisen ylläpitonsa ja verovapauten- 

340  sa.  
Suurimmillaan käräjien merkitys oli silloin, kun oli tutkittava oliko joku veron-

maksaja niin köyhtynyt, ettei häneltä ollut mahdollista periä kruunun saatavia. 
Vuonna  1574  Juhana  III  kirjoitti, että kun Hattulan kihlakunnassa annetaan vero-
rästejä anteeksi, voudin  on  hankittava laskukamariin luettelo, jossa  on  pappien 
sinetit.S41  Tässä ei vielä määrätty, missä tilaisuudessa papit kirjoittivat luettelon tai 
varmistivat sen sinetöimällä, mutta vuonna  1581  kuningas antoi ohjeita, joiden 
mukaan autiot ja muut lyhennykset merkitään käräjillä ja niistä tehdyn luettelon 
alla pitää olla tuomarin ja pappien sinetit.342  Vuonna  1584  vouti  Klaus  Mickelin-
poika kirjoitti kuninkaalle Hauhon ja Ylisen kihlakunnan verorästeistä, varsinkin 
aatelin maksamatta jättämistä, ja halusi periä ne. Kuningas väitti suomalaisilta 
kannettavan verot usein toistamiseen, joten kaikki verorästit  on  tutkittava kärä-
jillä.  Jos  veronmaksaja niskoittelee eikä suostu maksamaan, vaikka hänet todetaan 
niin varakkaaksi että hän voisi selviytyä rästeistään, verot voidaan ulosmitata. 
Mutta jos hän  on  niin köyhä, ettei voi maksaa verottomuuttaan, hänelle  on  annet-
tava tuomarin ja papin allekirjoittama ja sinetöimä todistus voudille esitettäväksi.343  

1500-luvun veronkanto perustui pääasiassa vanhaan talonpoikaiseen järjestel-
mään, jossa kukin hallintopitäjän neljänneskunta suoritti veronsa talonpoikaiselle 
neljänneskuntamiehelle ja tämä tilitti ne edelleen voudille. Myös nimismies keräsi 
veroja. Sakkoluetteloiden tietojen mukaan nimismiehet ja verokuntamiehet kiersi- 

996 VA 4237:28. 
97  VA 4237:57-58. 
338 RA  Kongl.  kansliets ingående diarier yol.  3, 1574, VA  FR  563.  
ss9 Hattulan ja Lehijärven käräjät  21. 1. 1584, VA 217:52v. 
84°  Kaarle-herttuan kirje  13. 11. 1599, VA  Laguksen kokoelma kuninkaan kirjeitä IX:173.  
S41 	Juhana  III  :n  kirje  28. 7. 1574, VA  Laguksen kokoelma kuninkaan kirjeitä II:217.  
342  Saman kirje  15.6. 1581,  sama IV:162.  
S4' 	Saman kirje  30. 11. 1584,  sama  V:158-158v.  
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vät  keräämässä veroja eli verottajat kulkivat talosta taloon.344  Itsehallinnon edus-
tajien merkitystä osoittaa mm. Kustaa Vaasan kirje vuodelta  I554 Lars  Mickelin-
pojalle Suomen verollepanosta. Kuningas arveli, ettei Helsingin voudilla  Hans  
Larsinpojalla ollut tarkkaa tai oikeaa verollepanoa voutikunnastaan, vaan hän 
kantoi verot kuten vanhastaan oli ollut tapana arvaamalla ja sen mukaan kuin ni-
mismiehet ja neljänneskuntamiehet sanoivat.S45  Myös apuverojen kantajina toimi 
talonpoikaisia kantomiehiä. Noin vuonna  1584  Juhana  III  totesi nimismiesten, 
neljänneskuntamiesten ja apuveromiesten (bolmän  och  giärdemän) valittaneen 
kruunun virkamiesten vääristä mitoista.346  

Hattulan kihlakunnan lähteet eivät tue sitä käsitystä, että verot tavallisesti kier-
rettiin kantamassa aivan talo talolta. Lopen käräjillä todettiin vuonna  1583,  että 
vouti oli käynyt keräämässä Hyvinkään kylässä veroja talonpojilta, siis pitäjän kes-
keisessä kylässä.847  Seuraavana vuonna alikirjuri  Lars  Olofinpoika ja kolme muuta 
kuninkaan palvelijaa valittivat rahvaan niskoittelevan, niin ettei  se  saavu veron-
maksupaikalle, vaan kerääjien  on  pakko kulkea kylästä kylään.348  Viranomaisten 
olisi siis pitänyt saada verokuormansa kerätyksi yhdessä paikassa, oletettavasti kä-
räjien pidon yhteydessä, mutta rahvaan vastahakoisuus pakotti heidät kulkemaan 
pitkin pitäjää. Omalla tavallaan havainnollisen kuvan veronkantotilanteesta antoi 
vouti  David  Johaninpoika tammikuussa  1601,  jolloin hän oli Hollolan kihlakun-
nan voutina siirryttyään sinne Hattulasta. Hän kuvaili, miten laivamiehet kulkevat 
ympäri kihlakuntaa kiusaamassa kruunun alamaisia tavalla, jota yksikään ihminen 
ei voi selittää. Vuotuista veroa hän oli saanut kerätyksi  vain  talonpoikien kauppa-
paikoista ja papinveron kannossa oli käynyt niin, että muutamat hyvät miehet oli-
vat maksaneet varallisuutensa mukaan, mutta muutamat  vain  pilkkasivat ja muu-
tamat tarjosivat vaimojaan ja lapsiaan kaupan.349  Kaarle-herttua oli sitä mieltä, 
että tämä vouti oli hirtettävä tehottomuuttaan toisille varoitukseksi.35° 

Veronkannosta  on  saatavissa parhaat tiedot Kaarle IX:n ajasta tutkimuskauden 
lopusta, sillä hän pyrki uudistamaan järjestelmää ja joutui siksi esittämään, mil-
lainen oli  se  systeemi johon hän suuntasi kritiikkinsä. Porin voutisäännössä hän 
totesi, että Suomessa vallitsee suuri epäjärjestys, sillä voudit eivät vaivaudu itse ke-
räämään veroja eivätkä myöskään lähetä kirjureitaan huolehtimaan tehtävästä, 
vaan veronkanto  on  neljänneskuntamiesten, nimismiesten ja vastaavien hoidetta-
vana. Tästä  on  seurannut, että mitä useampien käsien kautta veroparselit ovat jou-
tuneet kulkemaan, sitä enemmän talonpojan  on  täytynyt maksaa ja sitä vähemmän 
kruunu  on  saanut. Järjestelmää uusitaan siksi niin, että veronkannon suorittaa 
vouti, kirjuri ja korkeintaan kolme voudinmiestä. Rahvas tuo veroparselinsa lä-
himpään linnan tai kartanoon ja voudin sekä kirjurin  on  oltava vastaanottamassa 
ne.35' Samaa veronkannon yksinkertaistamista Kaarle oli myös suunnitellut kir-
joittaessaan päiväämättömät ohjeensa siitä, miten Suomessa  on  toimittava hänen 
poissaollessaan. Kaikki talviverot ja kymmenysviljat  on  kannettava talonpojilta en-
nen Tuomaanpäivää ja kesävero ennen Laurinpäivää. Kymmenysviljan kantavat  

344  Y.  Blomstedt  1960 s. 88. 
345  Kustaa Vaasan kirje  9. 11. 1554,  Arwidsson  VIII  s. 174-175. 
S46  Juhana III:n kirje  s.  d.  VA  Laguksen kokoelma kuninkaan kirjeitä  V:184. 
S47  Lopen käräjät  18. 3. 1583, VA 217:6v. 
348  Janakkalan 'ja Mäskälän käräjät  18.6. 1584, VA 217:66v. 
349 RA  KA  Skrivelser  till  Kammaren och dess tjänstemän,  kirje  23. 1. 1601, VA  FR  593. 
350  Kaarlen kirje  13. 5. 1602,  Waaranen  1 s. 289-290. 
351  Waaranen  I s. 263-264  ja Stiernman  1 s. 518-519.  
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pappi ja kuudennusmiehet, joita täällä Suomessa ei tosin ole kuten Ruotsissa. Ve-
ronkantoa  on  selvennettävä, sillä nyt jokaisessa pitäjässä  on  nimismies ja monta 
neljänneskunta- eli nautakuntamiestä, mistä mutkikkuudesta  on vain  haittaa rah-
vaalle, joten näiden veronkanto-oikeus kielletään.S52  Ja edelleen Kaarle  IX  jyrisi 
vuonna  1605,  miten Suomen voudit sekä läänin- ja pitäjänkirjurit ovat uskotto-
mia, sillä  he  kirjoittavat liikaa autioiksi, aivan epäuskottavia määriä. Käräjillä 
lautakunta ja papit antavat sitten heti todistuksen autiudesta.  Jos  voudit ja pitäjän-
kirjurit ovat toimineet väärin, heitä  on  rangaistava  lain  mukaan.  Jos  papit, porva-
rit ja talonpojat ovat osallistuneet kruunun pettämiseen todistuksillaan ja puu-
merkeillään, heille koituu sama kohtalo. Edelleen Kaarle väitti pitäjänkirjureiden 
kiusanneen rahvasta.353  

Miten tehokkaaksi voi arvioida edellä esitetyn veronkantojärjestelmän, joka 
toimi siis niin, että keskushallinnon lähettämät virkamiehet käyttivät hyväkseen 
käräjien ja papiston paikallistuntemusta ja verojen keräämisessä olivat mukana ta-
lonpoikaiset nimismiehet ja veronkantomiehet? Ei voine ajatella, että olisi ollut 
olemassa veronmaksajia, joiden olisi onnistunut välttää veronkanto lahjomalla 
virkamiehet ja verojenkantajat tai joiden olemassaoloa paikallinen itsehalinto ei 
olisi lainkaan tuntenut. Tältä kannalta voi siis sanoa, että  1500-luvun verotus ulot-
tui kaikkiin verovelvollisiin, joten tuskin oli olemassa asutusta, joka ei näkyisi läh-
teissä. Veropinnaruuden mahdollisuuksia käsitellään laajemmin lähdekriittisessä 
luvussa.  Jos  järjestelmä olisi ollut sellainen kuin Kaarle  IX  kuvaili Porin vou-
tisäännössä eli veronmaksajat olisivat ilman paikallisen itsehallinnon kontrollia 
lähteneet kaupunkiin tai kartanoon maksamaan verojaan, voisi olettaa etteivät  he  
olisi matkustaneet niskoittelematta tälle epämiellyttävälle matkalle ja ainakin uu-
disasutus olisi helposti jäänyt verottajan ulottumattomiin. 

Mutta veronkannon itsehallinnollisella järjestelmällä  on  eräs puoli, joka  on  
otettava huomioon kun punnitaan miten aikakauden verotuslähteitä voi käyttää 
asutustutkimukseen: veronmaksajakunta saattoi toimia keskiajan tapaan kollektii-
visesti eli uhmata Kustaa Vaasan tavoitteita jakaa verokuorma oikeudenmukaisesti 
henkilökohtaisen maanomistuksen mukaan. Vaikka kirjurien tehtävänä oli kirjoit-
taa puhtaaksi veronmaksajakohtaisesti laaditut maakirjat, talonpojat saattoivat 
silti tasata verotaakkaa keskenään eri vuosina kulloisenkin maksukyvyn vaihtelui-
den mukaan. Kruunun virkamiesten kannalta oli tärkeintä, että  he  saivat saman 
määrän veroja kuin edellisinäkin vuosina, mutta oli pääosalta paikallisen itsehal-
linnon vastuulla, miten tämä määrä saatiin kaikilta veronmaksajilta kerätyksi. — 
Mutta jos paikallisen itsehallinnon mahdollisuus saattaa kaikki verovelvolliset 
osallistumaan verotaakan kantamiseen olivat hyvät, niin  on  todettava että oli mah-
dotonta kehittää objektiivista ja yhtenäistä tapaa erottaa veronmaksukykyiset ta-
lonpojat köyhtyneistä. Käräjien, lautakunnan ja papiston, asiantuntemus oli luon-
nollisesti riittävä toteamaan, että jokin tila oli demografisesti autio, mutta veron-
maksukyvyttömyyden arvioiminen oli huomattavasti vaikeampaa. Veronmaksaja 
saattoi liioitella  varattomuuttaan ja myös kätkeä omaisuuttaan niin, että hänen 
onnistui antaa taloudestaan väärä kuva, ja toiseksi köyhyyden määritteleminen 
riippuu määritelmän antajan subjektiivisista arvoasetelmista.  

352 RA  KA  Strödda kamerala handlingar,  VA  FR  562. 
3"  Kaarle IX:n kirje  17. 8. 1605, VA  Laguksen kokoelma kuninkaan kirjeitä XII:114-115. 



5. Tutkimusmateriaali 

5.1. Veroyksiköt 

Tutkimusaikana käytetyt hämäläiset ja uusmaalaiset veroyksiköt  on  jaettavissa 
kahteen ryhmään sen mukaan, käytettiinkö niitä alun perin kruunun vai kirkon 
verotuksessa. Toisaalta veroyksiköt voi jaoitella verotuskohteen mukaan. Molem-
pien kihlakuntien valtiollinen verotus kohdistui kolmeen suuntaan: maanomistuk-
seen, talonpoikaistaloon ja työvoimaan. Tämä koskee vuotuista pääveroa, sillä 
poikkeuksellisesti kannetut apuverot saatettiin periä erilaistenkin perusteiden mu-
kaan. 

Ruotsalainen vanhin verotus pohjautui joko kylän osan omistukseen (attung) tai 
maan tuoton arviointiin (markanmaa), kun taas Suomessa  on  nähty vastakoh-
taisuus normaalitilasta syntyneiden veroyksiköiden ja maan arvoon perustuvien 
välillä. Hämeen myöhäiskeskiaikaisen sekä valtiollisen että kirkollisen verotuksen 
tärkein yksikkö oli koukku. Väinö Voionmaan mukaan tämä vanhin suomalainen ve-
royksikkö saattaa periytyä jo pakanuudenajalta.  Se  tarkoitti alun perin täystilaa, 
mistä  se  siirtyi merkitsemään kylvöalaa ja otettiin verotusperusteeksi.354  Samoin 
Arvo  M.  Soininen ryhmittää koukun niihin veroyksikköihin, jotka ovat syntyneet 
normaalitilan käsitteestä.355  Tämä tulkinta ei ole ainoa esitetty, sillä Seppo Suvanto 
katsoo Satakunta tutkiessaan koukun alun perin tarkoittaneen koukun eli auran 
alaa, jota yksi mies pystyi viljelemään, mutta jo  1300-luvulla siitä tuli  talon  etui-
suuksien yleinen arvonmitta, jota voitiin jakaa osiin.356  Vuonna  1334  Maunu Eeri-
kinpoika antoi Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Ahvenanmaan, Hämeen ja Sata-
kunnan asukkaille neljän vuoden verovapauden siihen koukunalaan peltoa, jonka 
joku voi hankkia jo omistamansa lisäksi.357  Kauko Pirinen  on  tulkinnut tässä 
mainittua koukku-termiä niin, että sillä tarkoitettiin tiettyä  pinta-alaa yrittämättä 
antaa vastausta siihen, onko tämä merkitys alkuperäinen.  58  Oli koukku sitten syn-
tynyt kokotilasta tai kylvömäärästä, veroyksikkönä  se  oli murtolukuihin jakaan-
tunut jo Eerik Pommerilaisen maakirjassa.359  

Koukku oli edelleen koko tutkimusajan Hattulan kihlakunnan tärkein kruu-
nunveron kantoperuste. Näennäinen muutos tapahtui Juhana Ottenpojan autio- 

354  Voionmaa  1912 s. 195-198. 
355  Soininen KHLNM  VII  s. 689. 
356  Suvanto  1973 s. 343-344. 
357  FMU  413. 
353  Pirinen KHLNM  II s. 401. 
359  Bidrag  I s. 305-306.  
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tarkastuksen yhteydessä vuonna  1607  koukun vaihtuessa äyriluvuiksi, mutta muu-
tos oli puhtaasti tekninen, sillä yksi äyri vastasi entistä  1/12  koukkua. Koska 
koukku oli murto-osiin jakaantuva veroyksikkö, jonka pienin käytössä ollut osa 
oli  1/24,  tässä esityksessä kaikki murtoluvut  on  lavennettu  1/24  -osiksi ja jätetty 
yhteinen nimittäjä toistamatta.  

Jo  vanhimmissa  1500-luvun veroselityksissä koukku liitettiin maanomistuk-
seen. Janakkalan pitäjästä selostettiin vuonna  1541,  että vuotuinen vero maksetaan 
koukun mukaan,  se on  maaluvun mukaan. Jokaiseen koukkuun lasketaan kuusi 
tankoa maata tai enemmän maan laadun mukaan.360  Kun Kustaa  Vaasa  käski 
vuonna  1555  antamassaan Suomen voutiohjeessa merkitsemään maakirjaan, mi-
ten paljon tankoja oli kussakin kylässä ja paljonko kyynäröitä ja miten paljon tan-
golle tai kyynärälle kylvetään361, Hattulan kihlakunnassa ei määräystä noudatettu 
merkitsemällä maakirjaan kyläkohtaisia tietoja vaan tileihin kirjattiin uusi koukun 
yleisselitys, jota toistettiin sitten tutkimuskauden loppuun saakka: koukku  on  
kuusi tankoa maata ja jokainen tanko  on  kuusi kyynärää; koukku  on  peltoala jolle 
voi kylvää kolme puntaa viljaa.362  Kuninkaan käskyä toteltiin siis nurinkurisesti, 
sillä kun maakirjojen syntyajalta periytyvä määritelmä otti huomioon sen että 
koukkujen  pinta-ala vaihteli, vuodesta  1556  ei lähteisiin merkitty millaisia eri ky-
lien koukut olivat kylvöltään vaan määriteltiin kaikki yhden kylvönormin mukaan 
eli kaikki koukut katsottiin periaatteessa nyt yhtä suuriksi. 

Porvoon läänin vanhin kruununverotus selitetään vuoden  1540  vero-ohjeessa 
seuraavasti: päävero suoritetaan rahoina, joita kutsutaan markgäld-rahoiksi, vuo-
sittain manttaalin mukaan. Manttaaliksi kutsutaan talonpojan omaisuutta, joka 
lasketaan irtaimiston mukaan. Tämän perusteella vero  on  maksettu näihin päiviin 
saakka, eikä koskaan ole pidetty rahvaan kanssa muuta verollepanoa, selittää 
lähde edelleen. Jokainen pitäjä  on  vuosittain tiennyt, kuinka monta manttaalia 
siinä  on,  ja sen mukaan  on  maksettu verot. Sen sijaan voudille ja kirjurille tämän 
veron perusteet olivat niin hämärtyneet, etteivät  he  osanneet sanoa kuinka monta 
talonpoikaa oli manttaalissa tai minkä arvoinen manttaali oli.363  Läänin pitäjillä 
oli kullakin oma manttaalimääränsä: Helsingillä  75,  Sipoolla samoin  75,  Por-
voolla  72  ja  Perna  alla  64.  Tämä vanhin verotus pohjautui siis irtaimeen omaisuu-
teen ja oli niin kollektiivinen, etteivät  1500-luvun verottajat osanneet sanoa, miten 
veronmaksajat jakoivat taakan keskenään. Gunvor Kerkkonen katsoo tämän  mark-
gäld-veron periytyvän 1300-luvulta.364  

Markgäld-vero jäi pois käytöstä heti tutkimuskauden alussa, sillä jo vuonna  
1540  sen rinnalla mainitaan täysvero, joka pysyi tärkeimpänä kruununveron kan-
toyksikkönä koko tutkimuskauden ajan. Lähde sanoo näin: veroa maksetaan 
myös täysveron mukaan,  se on  miehestä mieheen.365  Vuonna  1543  tileissä selitet-
tiin, että täysvero liittyi maanomistukseen: lautakunta  on  tangottanut kylät talon-
poikien kesken tangon ja kyynärän avulla. Tankoon lasketaan kuusi kyynärää ja 
veromarkkaan — joka  on  täysveron synonyymi —  on  laskettu yhdessä kylässä 
neljä tankoa ja toisessa viisi, sen mukaan kuin talonpojilla  on  peltoa, niittyä, kala-
vettä ja takamaata. Maakirja osoittaa tangon arvon kussakin kylässä.366  Tärkein  

360  VA 3673:24v. 
36t Styffe 1852 s. 3. 
362 	esim. VA 3891:3. 
36s VA 2:161. 
364 G. Kerkkonen  1965 s. 91. 
36s VA 2:161y. 
366 VA 2936:2y. 
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veroperuste oli näin muuttunut kollektiivisesta pitäjäkohtaisesta rasituksesta tan-
golla ja kyynärällä mitattuun maanomistukseen. Kustaa Vaasan määräys veron-
panon toimittamisesta manttaalin (jolla hän tarkoitti talolukua) ja maaluvun mu-
kaanS67  toteutettiin siis Porvoon läänissä kuninkaan toivomuksen mukaisesti.  On  
huomattava, että täysveron mukainen veromäärä saatettiin periä muustakin omis-
tuksesta kuin tangotetusta maasta, vaikka tällaiset tapaukset ovat harvinaisia. Por-
voon Illbyn kylä suoritti yhden täysveron myllyistään.368  

Vaikka täysvero syrjäytti markgäld-veron kruununveron tärkeimpänä veroyk-
sikkönä vasta  Henrik  Klaunpoika Hornin toimittaman veronpanon yhteydessä,  se  
oli jo  1400-luvulla kauppakirjotssa maanomistuksen mittana. Vuonna  1401  lahjoi-
tettiin Helsingin kirkolle yksi veromarkka maata Rekolasta369,  vuonna  1404  myy-
tiin Porvoon kirkolle kuulunutta maata puoli veromarkkaa Jackarbystä370  jne.  On  
myös maakauppoja, joissa ostettu maa määriteltiin ainoastaan tangoittain, esim. 
vuonna  1412  ja  1414.371  Gunvor Kerkkonen katsookin, että kun täysvero periytyy  
1400-luvulta, pitäjien asutus oli kaksinkertaistunut sadassa vuodessa, koska van-
himmat täysveroluvut olivat:  Helsinki 200,  Sipoo  160,  Porvoo  190  ja Pernaja  180. 
373 Jos  näitä veroyksiköitä,  1500-luvulla irtaimiston omistuksella selitettävää 
markgäld-manttaalia ja sarkajakoiseen tangotukseen Iiitettävää täysveroa tulki-
taan ilmaisemaan  1300-  ja  1400-luvun asutuksen kehittymistä,  se  edellyttää että 
molemmat ymmärretään alun perin normaalitilasta syntyneiksi.  Jos  taas katso-
taan, että suomalainen veromarkka eli täysvero perustuu samalla tavalla maan 
tuoton arviointiin kuin ruotsalainen (vertaa  s. 43),  pitäjien veromarkkamääristä ei 
voi tehdä suoranaisia asutuspäätelmiä. Sen sijaan  on  mahdollista, että  1500-lu-
vun lähteestä näkyvät markgäld-manttaalit kuvaavat  1300-luvun talomääriä, 
koska tämä vero kannettiin alun perin talouskohtaisesti. (vertaa  s. 44)  

Veromarkka oli  1500-luvulla niin suuri veroyksikkö, että  vain  harvat talonpojat 
vastasivat kokonaisesta täysverosta, vaan yleensä yhtä täysveroa kohti tuli useampi 
veronmaksaja; paikoitellen jopa kymmenkunta. Täysveroa ei maakirjoissa aluksi 
jaettu murto-osiin kuten hämäläistä koukkua, vaan vanhimmat maakirjat  on  laa-
dittu niin että veronmaksajat  on  ryhmitelty täysveroittain, myös sen jälkeen kun 
tämän veroyksikön sanottiin pohjautuvan tangotukseen. Toisin kuin Hattulan 
kihlakunnassa, Porvoon läänin maakirjat ilmoittavat Hornin verollepanon seu-
rauksena veromarkan tankoluvun, tangon hinnan ja siten myös veromarkan hin-
nan kylittäin. Sen sijaan  1550-luvun puolivälin jälkeen täysveron määritelmä kan-
gistui yleisnormiksi samoin kuin koukun, sillä täysveron suuruudeksi sanottiin  18  
kyynärää eikä maakirjoihin enää kirjoitettu kyläkohtaisia tankolukuja. Samalla 
maakirjaan alettiin merkitä jokaiselle veronmaksajalle oma kyynäräluku sen si-
jaan, että talonpojat oli ennen ryhmitelty täysveroiksi. Käytännossä tämä uudistus 
tuotti kirjureille vaikeuksia, sillä kun esim. vuoden  I557  Porvoon ja Pernajan 
maakirjaan373  on  merkitty jokaisen veronmaksajan kyynäräluku mutta samalla 
heidät  on  vielä vanhakantaisesti ryhmitetty täysveroiksi, näistä ei tullut kaikista 18-
kyynäräisiä, vaan täysverojen kyynärämäärä vaihtelee  10:n  ja  34:n  välillä.  Var- 

367  K. Blomstedt  1921 s. 86. 
S68  VA  3138:13v. 
369  FMU  1145. 
37°  FMU  1188. 
371  FMU  1371  ja  1441. 
S72  G. Kerkkonen  1965 s. 91. 
373  VA  3090.  



62 

sinaisena autioitumiskautena jokaisella veronmaksajalla  on  lähteissä oma kyynä-
rälukunsa eikä täysveroiksi ryhmittämistä enää tavata. 

Hämeen maakuntahistorian mukaan eri kylien koukut eivät olleet toisiinsa rin-
nastettavissa, niin että koukkuluvut osoittivat  vain  yhden kylän talojen keskinäiset 
kokoerot.374  Koukku oli siis veroyksikkönä yksiselitteinen ja yhtenäinen: jokaiselta 
yhden pitäjän koukulta perittiin sama veromäärä, muttei tilusmittana, sillä yh-
dessä kylässä voi olla koukkua kohti enemmän peltoa kuin koukun yleismääritel-
mä, kolmen punnan kylvö, edellytti ja toisessa vähemmän. Vastaava tilanne vallitsi 
täysveron suhteen.  Anders  Allardt toteaa olevan luonnollista, että tangön arvo vaih-
teli kylittäin mutta samalla olettaisi, että veromarkka olisi silti kaikkialla saman-
suuruinen, koska jokaiselta täysverolta vaadittiin yhtä suuri vero. Näin ei kuiten-
kaan ollut, niin että Allardt  on  taulukoinut miten paljon veromarkan arvo vaihteli 
ja todennut, että kun tästä vaihtelusta huolimatta tileihin jatkuvasti määriteltiin 
täysveron arvoksi  40  markkaa, ristiriita oli ilmeinen.375  Tajusivatko aikakauden ve-
rottajat tämän epäkohdan? Kustaa Vaasan ajoista saakka oli pyrkimyksenä kehit-
tää verotusta yhä oikeudenmukaisemmaksi niin, että rasitus olisi kohdistunut 
mahdollisimman tarkkaan maanomistukseen veronmaksajien todellisen kantoky-
vyn mukaan. Kustaa  Vaasa  uskoi, että kun kaikkialla selvitetään kuinka monta tan-
koa  on  kussakin veroyksikössä ja mikä  on  tangon hinta, päästään yhtenäiseen ve-
rotukseen. Hänen jälkeensä puhuttiin  vain  yleensä verotuksen epätasaisuudesta 
määrittelemättä tarkemmin mitä tällä tarkoitettiin ja suunniteltiin sen korjaa-
mista.  

On  esitettävissä erilaisia geometrisia mittaustapoja, joiden mukaan toimien olisi 
päädytty  pinta-alan mukaiseen verottamiseen. Vanhojen  1500-luvun maanmit-
tausohjeiden mukaan äyrinmaa mitattiin yhdeksän kyynärää pitkällä tangolla niin, 
että  pinta-alaksi tuli  9  x  18  tankoa eli  13 122  neliökyynärää.s  6  Tämän rinnalle voi 
asettaa esim. Taalainmaalle vuonna  1605  annetun ohjeen, joka selittää maakun-
nassa vanhastaan käytetyn kuuden kyynärän yhden korttelin mittaista tankoa. Yh-
deksän tankoa pitkä ja yksi leveä maa  on  ns. snepland.  18  "sneplandia"  on  tynny-
rinala, siis  18  x  9  tanoa. Kaarle  IX  määräsi, että  144  "sneplandia" eli  8  tynnyrina-
laa oli täysi tila, mutta jos maa oli huonolaatuista, lisättiin muutamia tankoja. Ve-
rotuksessa oli lisäksi otettava huomioon metsä, kalavesi, laidun ja niitty, jollei pel-
toala riittänyt verotuksen pohjaksi.377  Samana vuonna kuningas sen sijaan katsoi, 
että Suomessa täystilaksi riitti viiden tynnyrin vuosikylvö.s78  Vuoden  1633  maan-
mittarin valtakirjassa, joka oli kamarikollegion antama, määriteltiin äyrinmaaksi  
11 777  neliökyynärää ja tynnyrinalaksi  13 263  neliökyynärää, mutta jo seuraavan 
vuoden maanmittausohjeessa

j 
	tynnyrinala oli  14 000  neliökyynärää, minä  se  sitten 

pysyi koko  1600-luvun.  79  Jyvitysperiaate tunnettiin, sillä mikäli maa oli kivistä tai 
muuten huonoa, sitä oli annettava tangon tai parin mitta enemmän. 

Vuodesta  1690 on  säilynyt mielenkiintoinen paperi, joka  on  otsikoitu Uuden-
maan ja Hämeen verollepanon metodiksi. Siinä kuvataan ennen kirjoitusaikaa 
suunniteltuja uudistuksia vallinnutta verotusjärjestelmää. Kun tavoitteena oli ke-
hittää periaatteet, joilla voi määrät yhtenäiset vero- ja manttaaliluvut, niin että  ve- 

Niitemaa  1955 s. 440-441.  
Allardt  1898 s. 23-26.  
esim.  Botin  1793 s. 21.  
Kaarle IX:n kirje  3. 2. 1605,  reg.  
VA 4379:43.  
Styffe  1865 s. 251-254.  
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rotus voitaisiin toimittaa yhtä hyvin metsäisillä, vuorisilla kuin rannikkoisillakin 
seuduilla, yritettiin ottaa selvää mihin senastinen käytäntö perustui. Tämän vuo-
teen  I690  valinneen verotuksen periaatteita ei onnistuttu selvittämään. Hämeessä 
todettiin laskettavan  12  äyriä veroon — siis koukkuun — mutta mistään ei ollut 
löydettävissä ohjeita, miten ja milloin tällainen veroluku oli määrätty. Näyttääkin 
siltä, metodissa kirjoitettiin, että jokaisella pitäjällä  on  omat vero-ohjeensa ilman 
maakunnallista yhtenäisyyttä. Kylissä  on  eri pituisia ja eri levyisiä sarkoja, niin että 
pienemmän äyriluvun omistajalla  on  usein enemmän peltoa ja niittyä kuin 
toisella, jota verotetaan suuremman äyriluvun mukaan. Kirjoituksen yleis tuomio 
oli  se,  että yksi vero tarkoitti yhdellä seudulla yhtä ja toisella toista.880  

Mitkä ovat sitten käytännön mahdollisuudet tutkia, miten paljon tilusmäärät 
poikkesivat koukun ja täysveron määritelmien mukaisista normeista? Ensiksi  on  
todettava, ettei kaikkia tilusomistuksia käsittävää systemaattista aineistoa ole saa-
tavissa ennen  I700-luvun lopun isojakoasiakirjoja. Näitä ei ole tarkoitus käyttää 
tässä aineiston laajuuden ja myöhäisyyden takia. Suomen väestömäärä kasvoi 
huomattavasti isoonjakoon mennessä ja tämän seurauksena oli raivattava run-
saasti lisää peltoa, niin ettei  1700-luvun kartoista voi sanoa mikä oli  1500-luvun 
peltoala. Sitä paitsi  on  huomattava, että kun veroyksiköt määriteltiin kylvömäärän 
mukaan — koukulle kolme puntaa ja täysverolle  18  Tukholman  pannia  — jopa 
satoja vuosia myöhempien pinta-alamittojen vertaaminen näihin kylvöihin vaatisi 
sen seikan tuntemista, miten paljon  1500-luvulla kylvettiin tietylle peltoalalle. Sitä 
paitsi eri viljojen kylvömäärät pinta-alayksikköä kohti vaihtelivat huomattavasti, 
kuten  on  todettavissa  1830-luvulta lasketuista perusteellisista tiedoista.381  
Koska siis ilmoitetun kylvömäärän ja mitatun  pinta-alan vertaaminen  on  proble-
maattista,  on  edullista että ne lähteet, joiden mukaan voi tutkia miten hyvin kou-
kun ja täysveron normisuuruus vastasi todellisuutta, yleensä ilmoittavat kylvömää-
rän samoin kuin veroyksikön määritelmäkin. Kun peltojen  pinta-aloista, kylvö-
aloista tai jakokuntien kokonaistilusmääristä ei saada tietoja,  on  siis mahdollista 
laskea  vain  miten hyvin eri lähteissä ilmoitetut kylvöt vastasivat veroyksikön nor-
mikylvöä. 

Ilmoitetun kylvön suhdetta veroyksikön normikylvöön tutkitaan yleensä kylit-
täin, koska kylä  on se  alueellinen kokonaisuus jonka puitteissa  on  mahdollista tar-
kastella autioitumisen maantieteellisiä syitä. Sitä paitsi taloja  on  tutkimusalueella 
niin paljon, että niiden mukaan taulukoiminen kävisi liian työlääksi. Kylittäin kat-
sotaan siis, oliko ilmoitettu kylvömäärä niin suuri kuin kylän veroyksikkömäärä 
edellytti vai mahdollisesti suurempi tai pienempi. Sen sijaan taloittain voi tutkia, 
olivatko naapurusten kylvömäärät suhteessa heidän verolukuihinsa sellaiset kuin 
niiden sarkajaon periaatteiden mukaan olisi pitänyt olla. 

Vaikka tutkimusperiaatteeksi  on  valittu kyläkohtaisuus, vanhimmat saatavissa 
olevat tiedot Hattulan kihlakunnan kylvöistä käsittävät  vain  yksittäisiä tiloja eli 
kruununtilat ja peruutetut kirkontilat. Taulukkoon  1 on  kirjoitettu tiedot vuoden  
1559  lähteestä; kylvötiedot toistuvat samoina monia vuosia. 

Jokaisen tässä mainitun tilan kylvö oli suurempi kuin sen koukkuluku olisi edel-
lyttänyt. Koukun normikylvö oli ilmoitetusta kylvöstä prosentteina: Vesunta  87,0,  
Vallanperä  44,1,  Kytäjä  90,0, Lahti 34,1,  0Ilila  62,5,  Hiivoila  89,3,  Vaimarla  37,0, 

380  RA  KA Finska cameralia  91, VA  FR  120. 
S81  Soininen  1974 s. 117.  
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Taulukko  1.  Hattulan kihlakunnan vanhojen kruununtilojen ja peruutettujen kirkontilojen koukku-
luvut ja ilmoitetut  kylvät  vuonna  1559 (VA 74:2-7  ja  VA  76a:3v-8). 

tila 

Vesunta 
Vallanperä 
Kytäjä 
Lahti, 2 tilaa  å  
011ila 
Hiivoila 2 tilaa  å  

koukkuluku 

4:— 
—: 4 
—:18 
—: 3 
—: 4 
—: 5 

ilmoitettu 
kylvö' 

13  p  4 sp 
1  p  3 1/2 sp 
2 1/2  p  
1  p  1/2 sp 
4 sp 
3 1/2 sp 

ilmoitettu kylvö enemmän 
kuin koukun normikylvö 

1  p  4 sp 
4 3/4 sp 
1/4 sp 
2 15/24 sp 
1 	1/2 sp 
3/8 sp 

Vaimarla —:I6 5  p  2 sp 3  p  2 sp 
Napiala —:16 2  p  1 1/2 sp 1 	1/2 sp 
Tervakosken torppa — — — 
Kantola 1:— 5 1/2  p  2 1/2  p  
Paikkala —:18 4  p  
Käikkälä —: 6 2  p  1 	1/4  p  

1 p=punta, sp=panni 

Napiala  87,0,  Kantola  54,5,  Paikkala  56,3  ja Käikkälä  37,5. Jos  siis koukkua kohti 
oli keskiajalla kylvetty  normin  mukainen viljamäärä,  1500-luvulla normi oli van-
hentunut sillä peltoalaa oli raivattu lisää verolukua vastaavasti nostamatta. 

Huhtikuussa  1558  Kustaa  Vaasa  lupasi lähettää Viipurin lääniin muutamia taa-
lainmaalaisia tai helsinglantilaisia auttamaan veroillepanoissa.382  Näitten miesten 
töiden tuloksia  on  jäljellä myös Hämeen läänistä, jossa suoritettiin maanmittauk-
sia vanhoilla kruununtiloilla ja peruutetuilla kirkontiloilla. Mittaus tehtiin Hel-
singlannin tavan mukaan niin, että mittaajat käyttivät kuusi kyynärää pitkää tan-
koa ja mittasivat sillä maa-alan, joka oli  8  x  8  tankoa ja jota lähde kuvaa sanalla  
"mol".  Yhdelle molmitalliselle maata voitiin kylvää puoli Tukholman  pannia  
ruista.  Jos  pelto oli kivistä tai muuten heikkolaatuista, mittaan lisättiin tanko tai 
kaksi. Hyvällä maalla  "mol"  oli siis  2 304  neliökyynärää. Samalla niityt arvioitiin 
kuormittain vuotuisen tuoton mukaan, ei parhaimman eikä huonoimman heinän 
mukaan vaan keskinkertaisen. Kuormassa oli neljä Parmasta ja siitä sai hyvä he-
vonen tai härkä elantonsa. Edelleen arvioitiin tilan ulko-omistukset vuotuisen 
hyödyn mukaan, sekä kaskista että muuten saatavan, ja lopuksi kalavedet saivat 
omat  mol-arvonsa. Hattulan kihlakunnan vanhat kruununtilat ja peruutetut kir-
kontilat mitattiin ja arvioitiin kuten näkyy taulukosta  2.  

Kun laskee  mol-mittauksessa käytetyt Tukholman  pannit  hämäläisiksi mitoiksi 
ja laskee, kuinka monta prosenttia  mol-mittauksen kylvö  on  taulukon  1  ilmoite-
tuista kylvöistä, saa seuraavat luvut: Vesunta  86,2,  Vallanperä  88,2,  Kytäjä  160,0, 
Lahti 81,8,  01lila  140,0,  Hiivoila  157,1,  Vaimarla  48,1.  Napiala  134,8,  Kantola  
105,5,  Paikkala  97,5  ja Käikkälä  90,0  prosenttia. Siis kuudessa kylässä eri tavoin 
saadut kylvömäärät sopivat toisiinsa  15  prosenttiyksikön tarkkuudella, mutta Ky-
täjässä, 0Ililassa, Hiivoilassa ja Napialassa kylvettiin helsinglantilaisen mittausta-
van  mukaan enemmän kuin lampuotivoudin tilien mukaan. 01Iilaa lukuun otta-
matta nämä olivat kvliä, joissa koukun mukaan laskettava normikylvö oli suhteel- 

382 Kustaa Vaasan kirje 14. 4. 1558, reg. s. 137-138. 
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Taulukko  2.  Hattulan kihlakunnan vanhojen kruununtilojen ja peruutettujen kirkontilojen  mol-
mittauksen tulokset  (VA 76:3v-43).  

tila 	 kotipelto 	niitty 	takamaa 	kalavesi  
"mol" 	kuorma 	"mol" 	"mol"  

Vesunta 	 198'/2 	148 	11'/2 	4  
Vallanperä 	 25'/2 	30 	 5'/2 	ei ole 
Kytäjä 	 66 	 30 	 3'12 	2 
Lahti, 2  tilaa  å 	 15'/2 	 5 	 2 	 1  
011ila 	 24 	 61/2 	2'/2 	1  
Hiiyoila  2  tilaa  å 	 18 	 88 	 2 	 ei ole 
Vaimarla 	 44 	 14 	 5 	 1  
Napiala 	 52 	 14 	 4 	 11 /2  
Tervakoski torppa 	 4 	 3 	ei ole 	1/2  
lisäksi myllypaikka  12  "mol"  
Kantola 	 96 	 22 	 3 	 1  
Paikkala 	 66 	 19 	 2 	 1  
Käikkälä 	 32 	 8 	 1 	ei ole  

lisen  lähellä ilmoitettua kylvöä.  On  mahdollista, että näissä kylissä  on  suoritettu 
uudisraivausta, joka ei vielä käynyt ilmi lampuotivoudin vuosittaisista tileistä tai 
sitten päin vastoin, niissä oli tiluksia joita mittaajat pitivät peltona mutta joihin ei 
vuosittain kylvetty. 

Edellä esitettyä aineistoa täydentävää tietoa saadaan  Arvid  Henrikinpoika Ta-
vastin tilikirjasta, koska tämä yksityinen kirjanpito käsittää mm.  I570-  ja  1580-lu-
vulla hänelle läänitetyt Vesunnan ja Vallanperän tilat. Vuonna  1571  Vesuntaan 
kylvi kaksi lampuotia yhteensä lähes  52  pannia  eli runsaat  75  % siitä määrästä, joka 
mainittiin aikaisemmin kruunun tileissä, mutta kun vuonna  1578  lampuoteja oli 
neljä, kylvö oli  78  %.  Jos  mittayksiköt ovat suoraan toisiinsa verrattavissa — yksi-
tyinen tilikirja ei määrittele panninsa ja puntansa suuruutta kuten kihlakunnan-
voudin ja muun kruunun palvelijan oli tehtävä — Tavastin lampuodit kylvivät vä-
hemmän kuin kruunun. Sen sijaan Vallanperän torpan kylvö oli vuonna  1571  lä-
hes sama kuin kruunun tileissä aikaisemmin mainittu: kun lampuotivoudin tilien 
mukaan kylvö oli  8 1/2  pannia,  Tavastin tilikirjasta Löytyi  8 3/4  pannia.  Vuonna  
1578  kylvö sen sijaan oli laskenut niin, että  se  oli  vain  noin  79  % kruunun tietojen 
kylvömäärästä. 

Toinen mielenkiintoinen Tavastin tilikirjasta tavattava tieto  on se,  että saman 
kylän eri talonpoikien kylvömäärät poikkesivat toisistaan samasta koukkuluvusta 
huolimatta, vieläpä samasta tankoluvusta riippumatta. Vuonna  1582  Rahkoilan 
kylän  Matti  Urbanuksenpojalla oli  1 1/2  tankoa ja kylvömäärä oli  12 1/2  karpiota, 
mutta saman tankomäärän Erkki  Bonde  kylvi  18  karpiota, kun taas kaksi tankoa 
omistanut  Heikki  kylvi  15 1/2  karpiota. Ero ei selity sillä, että eri viljamäärät kyl-
vettiin toisistaan poikkeavin tiheyksin. Vuonna  I594  Rahkoilan kylän tangot ja 
kylvöt olivat taulukon  3  mukaiset. Luvut ovat tasaisemmat kuin edellisen vuosi-
kymmenen esimerkit, joten voisi ajatella että lampuotien tilusomistuksia oli järjes-
tetty tankoluvun mukaisiksi, mutta samaa säännönmukaisuutta luvuissa ei ole 
kuin esim. Satakunnan sarkajakoesimerkeissä888. 

aes Jokipii 1974 s. 31. 
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Taulukko  3.  Rahkoilan kylän lampuotien tankoluvut ja kylvörnäärät vuonna  1599 (RA  Enskilda 
samlingar.  Arvid  Henriksson Tavasts  samling, vol.  3.  Godshandlingar.  VA  FR  509)  

tankoa ja kyynärää kylvö karpiota ja vakkaa  
2'/2:— 18:- 
1'/2 :— 12:- 
2:— 16:7 
2:1'12  17:- 

21 /2 :— 15:8  
kaskista  8  :— 

Juhana III:n luottamusmies, Raaseporin kreivi Axel Steninpoika Leijonhufvud 
oli vuonna 1585 määrätty Uudenmaan ja Hämeen käskynhaltijaksi. Pari vuotta 
myöhemmin hänen hallintoalueeseensa liitettiin Varsinais-Suomi ja Satakunta.884  
Tässä yhteydessä on merkittävintä, että Leijonhufvudin toiminnan tuloksina syntyi 
molemmille tutkimusalueille ns. maantarkastuspöytäkirjat. Hattulan kirjan kansi-
lehdellä lukee, että tämän alueen maantarkastuksen (Jordh Ransackning) on Axel 
Leijonhufvud pitänyt itse ja aloittanut työnsä tammikuun 7. päivänä vuonna 1587. 
Työselostukseen on kirjoitettu, että ensm on merkitty miten monta koukkua on 
maakirjan mukaan kussakin kylässä ja kuinka monta kukin talonpoika tunnustaa 
omistavansa. Edelleen on merkitty, kuinka paljon kukin myöntää kylvävänsä maa-
han. Tätä tutkittaessa ei ollut tarkoitus tyytyä veronmaksajan omaan mielipitee-
seen vaan lisäksi käytettiin lautakunnan ja naapureiden asiantuntemusta. Samoin 
oli kirjattava jokaisen niittyomistus. Sekä kylvöalan että niityn määrässä otettiin 
huomioon vanha ja raivaamalla saatu uusi omistus. Tarkoituksena oli nähdä, 
oliko talonpojilla niin paljon maata kuin vanhan veronpanon mukaan vastasi 
koukun kylvöä tai vähemmän, ja kuka voi olla veronsa täydellisesti maksava talon-
poika ja kuka ei. Tämä työselostus on kirjoitettu paperille itse maantarkastuksen 
jälkeen tai ainakin työn päästyä jo hyvään alkuun, sillä Leijonhufvud on merkityt-
tänyt näkyviin epäilynsä siitä, ovatko talonpojat puhuneet totta. Monet sanovat 
näet että heillä on suuri veroluku ja kylvävät silti vähän ja monet muut sanovat, 
että heillä on huomattavasti pienempi koukkuluku ja kylvävät silti enemmän. Vali-
tettavasti Leijonhufvud ei tässä selitä, tarkoittiko hän yhden kylän sisäisiä epäjoh-
donmukaisuuksia vai sitä, että koukkua kohti tuli eri määrä kylvöä eri kylissä vai 
molempia seikkoja. Tilusomistuksia koskevan kohdan lopuksi maantarkastaja 
huomautti, että selvyyden saamiseksi talonpoikien kylvöt olisi tutkittava kesäai-
kaan ja mahdollisimman pätevien miesten toimesta.385  

Hattulan kihlakunnan varsinainen maantarkastuspöytäkirja on nominaalinen 
lähde. Kustakin kylästä on ensin kirjoitettu kylän nimi, kylän koukkuluku ja talo-
määrä. Sen jälkeen luetellaan talonpojat koukkulukuineen, kylvöineen, niittyineen 
ja muine omistuksineen, joilla ei ole tässä merkitystä. Kylien koukkulukujen 
summa on sama kuin edeltävien vuosien maakirjoissa, mutta talonpoikien nimissä 
ja kylän koukkuluvun jakaantumisessa heidän eskensä on vähäisiä eroavuuksia 
maakirjoihin verrattuna. Maantarkastuspöytäkirjan tiedoissa on puutteita kah-
desta syystä: autioiden kylvö- ja niittymääriä ei ole aina osattu arvioida ja läänitet-
tyjen kylien tiedot ovat vajaita. Esim. Lopen Lahdesta, joka kuului Klaus Aken- 

384  Jokipii 1972 S. 5. 
"5  VA  4265a:2. 
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pojalle,  on  kirjoitettu  vain  kylän nimi ja selitys: ei tiedetä selvittää tangolla ja 
kyynärällä kuinka paljon kylässä  on  maata, mutta taloja  on  kolme.386  

Hattulan kihlakunnan maantarkastuspöytäkirjasta voi katsoa koukkujen ja kyl-
vömäärien suhdetta kahdelta eri kannalta. Tutkittaessa missä kylissä talonpoi-
kien ilmoittama kylvömäärä oli suhteessa heidän talojensa verolukuihin otetaan 
huomioon luonnollisesti  vain  ne kylät, joissa oli useampi kuin yksi talo. Näin eri 
pitäjiin tulee kylien kokonaismääräksi ja niiksi kyliksi, joissa kylvömäärät olivat 
suhteessa talonpoikien koukkulukuihin: Hattula  I0  ja  2,  Janakkala  23  ja  8, Lehi-
järvi  17  ja  12,  Mäskälä  17  ja  5,  Renko  13  ja  10,  Loppi  27  ja  10  sekä Vihti  33  ja  6.  
Kun kyliä kertyy yhteensä  132,  noin joka olmannessa talonpojat ilmoittivat kyl-
vömääriä, jotka suhtautuivat toisiinsa kuten heidän koukkulukunsa. Muissa ky-
lissä joko sarkajako oli vanhentunut niin, että  se  käsitti  vain  osan kylän pelloista ja 
huomattava osa kylvöistä tehtiin talojen yksityisesti omistamiin raivioihin tai jos-
tain syystä veroluvut eivät pohjautuneet pelto-omistukseen. Toiseksi maantarkas-
tuspöytäkirjasta  on  laskettu kylittäin ilmoitetut kylvömäärät kapoiksi muutettuina 
ja  se,  kuinka monta prosenttia ilmoitettu kylvömäärä oli koukun määritelmän 
mukaisesta normikylvöstä. Kyliä  on  enemmän kuin edellisessä tarkastelussa, koska 
mukana ovat myös yksinäistalot. Milloin tietoja ei ole saatu aivan kaikista taloista, 
liitetaulukkoon  1 on  merkitty että kappamäärä käsittää  vain  osan kylää. Tauluk-
koon  4 on  laskettu yhteenvetoa siitä, kuinka monta prosenttia ilmoitettu kylvö oli 
normikylvöstä. Koska Vihdin luvut poikkeavat suuresti muiden pitäjien luvuista, 
kihlakunnan summa  on  laskettu  vain  kuudesta pitäjästä. Näiden lukujen mukaan 
Hattulan kihlakuntaa verotettiin yleensä huomattavasti liikaa, Vihtiä lukuunotta-
matta, sillä täällä ei ollut niin paljon tiluksia kuin koukun määritelmä olisi edellyt-
tänyt. Mahdollisesti Hattulan kihlakunnan maantarkastusta kohtaan voisi esittää 
samaa kritiikkiä kuin Satakunnan vastaavaa lähdettä kohtaan387, varsinkin koska 
lähteille  on  yhteistä  se,  että molemmat laadittiin talvella. Armas Luukko  on  päätel-
lyt, ettei koukunala ollut Hattulan kihlakunnassa koskaan  normin  kokoinen, sillä 
maantarkastuspöytäkirjan lukuja  on  pidettävä luotettavina.388  Olennaisinta laske-
tuissa tiedoissa  on  kuitenkin  se,  että eri kylien luvut poikkeavat tavattomasti toisis-
taan.  On  tuskin ajateltavissa, että yhden kylän talonpoikien olisi onnistunut salata 
todelliset kylvönsä paremmin kuin naapurikylien asukkaiden. Kylvömäärän mu-
kaan laskien maaluvun perusteella kannettava verorasitus kohdistui siis erittäin 
epätasaisesti eri kyliin, mutta aikakauden lähteet eivät valitettavasti paljasta, oliko 
heikkokylvöisillä kylillä peltomääränsä puutetta kompensoivia muita omistuksia, 
jotka olisivat tasanneet kylvömääristä paljastuvaa epäsuhtaa. 

Kun  1600-luvun alussa kymmenykset alettiin kantaa viljan kylvömäärän mu-
kaan eikä enää sadosta, samalla Hämeen aikaisempaa kirkonverojen kantojärjes-
telmää muutettiin niin, että läänistä ruvettiin perimään tämän uuden kantotavan 
mukaisia viljakymmenyksiä. Tutkimusajalta ovat säilyneet lähteet vuosilta  
1605-I608.  Kymmenysluettelot ovat nominaalisia lähteitä, joissa  on  maksajan 
nimen lisäksi mainittu hänen suorittamansa vero. Kun koukkulukuja ei mainita, 
olisi kohtuuton työ verrata koko kihlakunnan kymmenvsluettelot samanaikaisiin 
maakirjoihin jotta näkisi, mikä osa maaveron maksajista oli suorittanut kym-
menyksen. Runsaan autioitumisen takia ei nimittäin voi verrata suoraan kym- 

s66  VA  4265a:39. 
sa7 Jokipii 1972 s. 29-30. 
S88  Luukko 1957 s. 433. 



68  

Taulukko 4. Hattulan kihlakunnan vuoden 1587 maantarkastuksessa ilmoitettujen kylvöjen ja koukun 
normikylvön suhde toisiinsa (lähteenä liitetaulukko 1:n luvut). 

pitäjä kyliä keskiarvo moodi mediaani yaihtelu- 
väli 

keskipoik- 
keama 

keski- 
hajonta 

Hattula 11 74,5 ei ole 83,0 111,1- 54,0 16,0 19,9 
Janakkala 28 98,6 80,0 80,0 200,0-  18,5 30,2 37,6 
Lehijärvi 21 89,1 80,0 87,1 124,4- 60,0 17,3 23,0 
Mäskälä 21 75,3 60,0 60,0 336,0- 60,0 25,2 58,9 
Renko 9 61,7 ei ole 62,6 80,0- 35,0 10,0 13,5 
Loppi 27 104,8 120,0 96,0 173,3- 60,0 30,8 33,3 
Vihti 39 319,2 240,0 240,0 930,0-160,0 122,7 178,6 
6 pitäjän 
summa (ei 
Vihtiä) 117 89,8 60,0 80,0 336,0- 18,5 27,0 39,1 

menysluetteloista saatavaa viljamäärää siihen koukkulukuun, joka  on  maakirjassa 
kylän talojen koukkulukujen summa, ja sitä paitsi monet maakirjoissa veronmak-
sukykyisiksi merkityt talot puuttuvat kokonaan kymmenysluetteloista, joten ver-
tailu olisi tehtävä aivan talo talolta. Tämän takia  on  katsottu  vain  niistä kylistä, 
joista  on  tehty maakirja-analyysi (vertaa  s. 89),  miten näiden kylien eri talojen ve-
roluvut ja kymmenykset vastaavat toisiaan. Tässä vertailussa  on  huomattava, 
että kymmenysluettelojen veronmaksajat  on  tavallisesti kirjoitettu samaan järjes-
tykseen kuin maakirjan. Tällöin olettaisi, että kymmenykset olisi maksettu suh-
teessa verolukuihin. Näin ei kuitenkaan ole tehty. Yleishuomio  on se,  että eri talo-
jen kymmenykset vaihtelivat vähemmän kuin veroluvut: kymmenysluetteloiden 
mukaan koukkuluvultaan eri suuret talot maksoivat usein saman kymmenyksen; 
oletettavasti myös kylvö  on  ollut tällöin yhtä suuri eikä kysymyksessä ole kaava-
mainen merkintä. Toisaalta oli myös mahdollista, että samojen verolukujen ta-
loilla  saattoi olla erisuuruinen kylvömäärä. Aineisto  on  niin vähäistä, ettei sitä ole 
mielekästä taulukoida täydellisenä, mutta esitettäköön esimerkkinä Lopen Kalois-
ten kylän tiedot vuodelta  1608.  Kahden  talon  kymmenys oli puoli  pannia,  vaikka 
toisen veroluku oli kolme äyriä ja toisen  6 1/2  (siis koukkuina -:  6  ja -:  13).  
Toisaalta kun kahden  talon  äyriluvut olivat  2 1/2 

 j
a  2 1/2  (siis  -:10  koukkua), nii-

den kymmenykset olivat kuusi ja viisi kappaa.33  
Kymmenysluetteloja muistuttava lähde  on  vuoden  1624  karja- ja kylvövero-

luetteloS90 ; Vihdin osalta varhaisin lähde  on  vuodelta  1632.59'  Tämän veron tiedot  
on  kirjoitettu samalla tavalla panematta näkyviin  talon  äyrilukua kuin kymme-
nysluettelot, ja luotettavuudeltaan sitä voi pitää kymmenysluettelon veroisena, 
koska  se  oli vastaavalla tavalla veronkantolähde. Täydellinen maakirjaan vertaa-
minen olisi yhtä työlästä kuin kymmenysluetteloiden osalta, mutta samojen kylien 
osalta kuin edellä  on  tutkittu, vastasivatko veroluvut ja kylvötiedot toisiaan. Tulos 
oli sama kuin kymmenysten osalta. Esim. Lopen Ahoisten kylän talojen äyriluvut 
ja kylvömäärät olivat seuraavat  (VA 4478:54  ja  VA  4478a:66v-67):  

S89  VA 4402:63  ja  VA 4395:20. 
590 VA 4478a. 
S91  VA 4516. 
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äyriluku 	 kylvö tynnyriä 
6 	 4 
2 	 2 
4 1/2 	 1 
3 	 2 
2 1/2 	 3  
I  1/2 	 1 
2 	 1 

Vaikkei maakirjoja ja kymmenysluetteloita tai maakirjoja ja karja- ja kylvöve-
ron luetteloja ole systemaattisesti verrattu toisiinsa, vuoden  1587  kylvömäärien 
yleistason tarkastelemiseksi  on  laskettu kylvötiedot niistä kylistä, jotka mainitaan 
kaikissa näissä lähteissä ja vieläpä niin, että  Axel  Leijonhufvudin maantarkastus-
pöytäkirja käsittää kaikki kylän talot. Kylien summat näkyvät taulukosta  5.  

Taulukko 5. Niiden kylien kylvömäärät kappoina, jotka mainitaan sekä vuoden 1587 maantarkas-
tuspöytäkirjassa, vuosien 1605-1608 kymmenysluetteloissa että vuoden 1624 tai 1632 (Vihdin pitäjä) 
karja-. ja kylvöveroluetteloissa. (Lähteenä liitetaulukko  I  sekä liitetaulukkojen 12a ja 1 5  b  perusaineisto) 

pitäjä kyliä maantarkastus kymmenys karja- ja kylyövero 
Hattula 7 4 242 3 544 3 080 
Janakkala 14 5 562 1 869 3 646 
Lehijärvi 16 7 932 4 228 6 345 
Mäskälä 10 4 086 2 896 2 985 
Renko 5 2 856 1 680 1 815 
Loppi 13 5 934 2 404 3 640 
Vihti 24 10 396 5 280 7 943 

summa 89 41 008 21 901 29 454 

Näiden kylien osalta siis kymmenysten kylvömäärä oli noin 53 % Axel Leijon-
hufvudin maantarkastuspöytäkirjan kylvömäärästä ja karja- ja kylvöveron kylvö 
noin 72 %. Lukuja katsottaessa on muistettava, että vuoden I587 tiedot sisältävät 
myös autioiden ilmoitetut kylvömäärät, muut lähteet vain ne, joiden mukaan ve-
rot saatiin perityiksi. Toiseksi on huomattava, että kymmenyksiin on otettu mu-
kaan se tieto, joka on näissä ensimmäisissä kymmenysluetteloissa suurin vuodesta 
riippumatta. Jos olisi käytetty järjestelmällisesti vain yhden vuoden kymmenys-
luetteloa, olisi saatu pienemmät kappamäärät. 

Vaikkei tässä ole tarkoitus tehdä yksityiskohtaista analyysia 1600-luvun läh-
teistä, katsottakoon kuitenkin lopuksi miten yksittäisten kylien tiedot sopivat 
toisiinsa. Kahdeksan kylän kylvömäärä oli noussut vuodesta 1587 vuoteen 1624 
alle 20 %, joten tällöin voi olla kysymys lähteiden epätarkkuudesta tai todellisesta 
kylvön lisäyksestä. 67 kylän kylvömäärä oli myöhemmissä lähteissä pienempi kuin 
I500-luvulla, mutta Vihdin Härtsilässä, Lopen Kirkonkylässä, Mäskälän Korvessa, 
Puujaassa, Turkhaudassa ja Konttilassa, Lehijärven Takajärvellä, Halkorvessa, 
Sääksjärvellä ja Hakinmäessä sekä Janakkalan Hiittisissä, Karassa, Lavinnossa ja 
Haminassa kylvömäärät olivat kasvaneet enemmän kuin 20 %. Tämä lähteiden ero 
ei kumoa Leijonhufvudin tietojen luotettavuutta, sillä nämä kylät sijaitsivat kihla-
kunnan laidoilla ja todennäköisesti niillä oli mahdollisuuksia laajentaa peltoa-
laansa. 
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Nuorin tässä käytetty mahdollisuus tutkia verolukujen ja kylvömäärien vastaa-
vuutta ovat vanhimmat Hattulan kihlakunnasta piirretyt kartat, joita  on 44  kylästä  
1600-  ja  1700-luvun taitteesta. Kartat ovat kahden maanmittarin tekoa,  Nils  Avan-
derin ja  Lars  Forssellin. Avander  on  merkinnyt karttoihinsa sekä peltopinta-alat 
että talonpoikien kylvöt, Forssell  vain  kylvöt. Näistä  44  kylästä  on  laskettavissa, 
että keskiarvo äyriä kohti kylvetystä viljasta oli  32,7  kappaa. Keskipoikkeamaksi 
tulee  11,5  ja keskihajonnaksi  15,4. Jos  laskee, kuinka monta kappaa vuoden  
1587  maantarkastuksen mukaan kylvettiin äyriä eli koukun  1/12-osaa kohti, huo-
maa että  I1  kylässä tämä luku oli  1500-luvulla hieman suurempi kuin myöhem-
min, mutta muissa kylissä tuli äyriä kohti jopa kolme kertaa niin paljon kylvöä 
karttojen tekoaikaan kuin vuonna  1587.  

Porvoon läänin vanhoista kruununtiloista tai peruutetuista kirkontiloista ei voi 
laskea kuten Hattulan kihlakunnasta mikä oli ilmoitetun kylvön suhde veroyksi-
kön normikylvöön, sillä näillä tiloilla ei ollut lainkaan täysverolukua. Vaikka siis 
niiden ilmoitetut kylvömäärät ovat tiedossa, ei tunneta mikä olisi ollut teoreet-
tinen kylvömäärä. Myöskään  Axel  Leijonhufvudin maantarkastuksesta ei saada 
hämäläisen aineiston vertailumateriaalia, sillä Porvoon läänin maantarkastus-
pöytäkirjastaS92  puuttuvat kylvömäärät. Sen sijaan uusmaalainen tutkimusalue tar-
joaa sellaista tutkimusainesta, jota Hattulan kihlakunnassa ei ole. Täysveron yleis-
määritelmän mukaan tämä veroyksikkö oli tilusmittana  18  kyynärää maata, jolle 
kylvettiin  18  Tukholman  pannia  ja jonka arvo oli  40  mk. Olivatko kaikki veromar-
kat yhtä suuria? 

Porvoon ja Pernajan pitäjistä luetellaan vuosien  1544  ]ja  1556  maakirjoissa393  
kuinka monta tankoa maata veromarkassa  on  kussakin kylässä, paljonko  on  tan-
gon pituus ja hinta ja siten myös mikä  on  veromarkan hinta, jonka saa kertomalla 
tankojen määrän ja tangon hinnan keskenään.  Anders  Allardt  on  taulukoinut kylit-
täin nämä tiedot ja todennut, että  40  markan normi oli tietynlainen uskonasia  
1500-luvun hallintomiehille, mutta Kustaa  Vaasa  ei ollut petettävissä vaan kirjoitti 
yhä toistamiseen miten epätasaisesti verorasitus jakaantui.394  Pernajan pitäjässä oli 
vuonna  I455  veromarkkojen keskiarvo  15,l  markkaa eikä suinkaan  40.  Sekä  moo-
di  että mediaani olivat  15  ja vaihteluväli  9-24.  Siis kalleinkaan veromarkka ei ol-
lut kuin runsaat puolet täysveron normiarvosta. Keskipoikkeama oli  1,6  ja keski-
hajonta  3,7.  Vuonna  1556  keskiarvo oli hieman korkeampi eli  15,9  markkaa. Sekä 
moodiksi että mediaaniksi tuli  18  ja vaihteluväliksi  4-27.  Keskipoikkeama oli  4,3  
ja keskihajonta  4,8.  Siis  1550-luvun veronpanossa kylien tilausomistusten erilai-
suus tuli hieman korostetummin esiin kuin vuonna  1544.  Porvoossa oli vuonna  
1544  täysverojen keskiarvo  25  markkaa eli siis huomattavasti korkeampi kuin Per-
najassa, muttei kuitenkaan  normin  edellyttämää  40  markkaa. Moodi oli  36  ja me-
diaani  24,  keskipoikkeama  9,3  ja keskihajonta  10,5  sekä vaihteluväli  6-48.  Vuon-
na  1556  keskiarvo oli hieman korkeampi eli  26,4.  Moodi oli tällöin  18  ja mediaani  
24,  vaihteluväli  9-48,  keskipoikkeama  8,4  ja keskihajonta  9,4.  

Sipoosta ja Helsingistä ei voi tutkia täysveron hinnan kylien välistä erilaisuutta, 
sillä vuoden  1544  maakirjassa395  Helsingin jokaisen veromarkan hinta oli  40  
markkaa tämän veroyksikön määritelmän mukaisesti mutta Sipoon  36.  Kameraa-
linen  käytäntö oli siis tässä suhteessa toinen kuin läänin itäisissä pitäjistä. Samoin  

392 VA 3419a. 
393 VA 2943  ja  3066. 
394 Allardt 1898 tau]. III, c  ja  s. 24. 
395  VA 2943. 
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vuoden 1556 maakirjassa396  kaikki täysverot olivat yhtä suuria, sillä jokaisen kylän 
kohdalla on merkitty, että verossa on kolme tankoa, tanko on kuusi kyynärää 
pitkä ja tangon hinta on 13 markkaa 2 äyriä 16 penninkiä, joten veromarkan hin-
naksi tulee lukuja kertomalla aina 40 markkaa. Tästä yhtenäisyydestä huolimatta 
täysverot eivät kuitenkaan paljastu tiluksiltaan yhtä suuriksi, sillä lähteessä maini-
taan myös, paljonko eri kylissä kylvetään tangolle. Vaikka luvut ovat sikäli ylimal-
kaisia, että ne mainitaan vain kyläkohtaisina, voi laskea, mikä oli tämän ilmoitetun 
kylvön suhde täysveron määritelmän mukaiseen normikylvöön. Ilmoitettu kylvö 
oli normikylvöstä Helsingin pitäjässä keskimäärin 42,3 %. Sekä moodi että medi-
aani ovat 42,9, keskipoikkeama 9,5 ja keskihajonta 13,8 sekä vaihteluväli 
14,3-85,7. Kun siis ilmoitettu kylvö ei ollut kuin poikkeustapauksissa yli puolet 
normikylvöstä on mahdollista, että täysveron määritelmä tarkoitti koko pinta-alaa 
ja ilmoitettu kylvö yhden vuoden kylvöä. Sipoon keskiarvo oli vuonna 1556 46,8 
%, moodi 28,6 ja mediaani 42,9, mutta eri kylien tiedot poikkesivat enemmän 
toisistaan kuin Helsingissä, sillä vaihteluväli oli 28,6-142,9 sekä keskipoikkeama 
17,2 ja keskihajonta 24,8. 

Helsingin ja Sipoon vuoden 1556 maakirjan kylvötietojen köntrolloimiseksi 
tarjoutuu samoista pitäjistä vuonna 1559 kirjoitettu lähde39  , josta mainitaan en-
sin kyläkohtaisesti tiedot mm. siitä, kuinka monta tankoa verossa on, mikä on tan-
gon hinta ja paljonko tangolle kylvetään. Kirja on osittain turmeltunut, niin ettei 
se ole täysin luettavissa, mutta niteen alusta Sipoon pitäjässä Nickbyn kylän koh-
dalle asti kaikissa kylissä, joiden tiedot näkyvät, on veroon selitetty kuuluvaksi 
kolme tankoa ja tangon hinnaksi 12 markkaa, joten veromarkan hinnaksi tulee 36 
markkaa. Tästä kylästä eteen päin tangon hinnaksi on kirjoitettu 13 markkaa 2 äy-
riä 16 penninkiä, joten täysveron hinnaksi on kerrottavissa 40 markkaa. Koko 
Helsingissä veromarkan hinta on yhtenäisesti 40 markkaa. Tämän kyläkohtaisen 
yleisselityksen lisäksi kirjaan on merkitty veronmaksajakohtaisia tietoja talojen 
kyynärämääristä ja kylvöistä, ei kuitenkaan kaikista kylistä vaan enimmäkseen kir-
jan keskiosaan. Sipoon pitäjässä 27 kylää on saanut talokohtaiset tiedot, Helsin-
gissä puolet eli 26 kylää. Näistä veronmaksajakohtaisista kyynärä- ja kylvötiloista 
voi tutkia kolmea asiaa, ensiksi sitä olivatko eri talojen kylvömäärät suhteessa 
kyynärämääriin kuten kylän sarkajakoinen tilusomistus olisi edellyttänyt. Toiseksi 
on mielenkiintoista todeta, onko taloille merkitty kylvö niin suuri kuin kylän yleis-
selvityksessä tangolle sanottu pannimäärä. Ja kolmanneksi on laskettavissa, mikä 
on talotiedoista laskettujen kylänsummien suhde täysveron mukaiseen normikyl-
vöön. 

Talojen kylvömäärät eivät ole samoissa suhteissa toisiinsa kuin kyynäräluvut. 
Esitettäköön tässä esimerkiksi Sipoon pitäjän Sotungin kylä, jonka talojen kyynä-
räluvut sekä kylvömäärät panneina ja kappoina ovat398 : 

396 VA 3044. 
S9  VA 3247. 
398  VA 3247:8. 
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kyynäräluku 	 ilmoitettu kylvö panni:kappa 
8 	 5 1/2:- 
6 3/4 	 4:- 
9 	 5 1/2:— (?, kirja rikki) 
7 	 4:- 
7 	 3:- 
3 1/2 	 1 1/2:- 
4 	 3:- 
9 	 5:- 
9 	 4: 5 
3 3/4 	 2:- 
4 I/2 	 3:- 
9 	 3 1/2:- 
9 	 4:— 

Poikkeus tästä säännöstä  on  Helsingin Valkjärven kylä, jossa kylvöt ovat kyynä-
rämäärän suhteessa, ja kuuden muun kylän kohdalla erot ovat pieniä: Sipoon 
Nickbyn, Alikeravan, Skavabölen ja Siippoon sekä Helsingin Perttulan ja Sillbö-
len. 

Käsiteltävänä olevasta lähteestä  on  mahdollista laskea kylille kolme eri kylvö-
määrää: täysveromäärän  normin  edellyttämän teoreettinen luku kylänselityksen 
mukainen kertomalla tankomäärä panniluvulla, joka sanotaan kylvettävän yhdelle 
tangolle, ja lopuksi  53  kylästä talokohtaiset tiedot summaamalla saatavan luvun. 
Viimeksi mainittu  on  monien kylien osalta liian pieni siksi, että jos kylässä oli ul-
koveronmiesten hallussa ollutta maata, sen kylvömäärää ei läheskään aina tie-
detty. Kylän yleismääritelmän mukaan lasketut luvut ovat huomattavasti pienem-
mät kuin taloittain suinmatut, niin että edellisten osuus jälkimmäisistä oli Helsin-
gissä  56,1  % ja Sipoossa  61,1  %. Voi siis olettaa, että myös vuonna  1556  kyläkoh-
taiset tiedot siitä, miten paljon tangolle kylvetään, ovar jostain syystä aivan liian 
pieniä, ehkä siksi että  vain  osa kylvöistä tehtiin tangotettuihin peltoihin. Toisaalta 
talonpojittain laskettujen kylvöjen osuus täysveron edellyttämästä normikylvöstä 
oli Helsingissä keskimäärin  77,I  %. Sekä moodiksi että mediaaniksi  on  lasketta-
vissa  61,7;  eri kylien tiedot poikkeavat huomattavasti toisistaan, sillä keskipoikke-
ama oli  20,9  ja keskihajonta  26,5  sekä vaihteluväli  27,5-148,9.  Sipoon keskiarvo 
oli  79,6  %, moodi  72,9  ja mediaani samoin. Keskipoikkeamaksi  on  laskettu  19,0  ja 
keskihajonnaksi  24,1;  vaihteluväli oli  31,8  —  128,7.  Helsingin Övitsbölen kylässä 
talonpoikien kylvö oli juuri  se  kuin maaveron veroyksikön määritelmä edellytti ja 
Sipoon Skavabölessä  100,3  % normista.  

1600-luvulta  on  olemassa kolme sellaista lähdettä, joista voi tutkia Porvoon 
läänin täysveron  normin  ja ilmoitetun kylvön keskinäistä suhdetta. Vanhin näistä  
on  samalla arvokkain: vuosina  1600  ja  1601  kannetun apuveron kylvömää-
rät. Tämän apuveron kantoluettelot  on  kirjoitettu nominaalisiksi luetteloik-
si niin, että niissä mainitaan jokaisen veronmaksajan kylvömäärät ja hänen 
omistamansa karja. Kylvöt  on  runsaammat kuin missään muussa tutkimusajan 
lähteessä. Toinen tämän vuosisadan lähde ovat kymmenysluettelot ja kolmas vuo-
den  1624  karja- ja kylvöveron kantoluettelot. Kaikille näille lähteille  on  yhteistä  se,  
etteivät niiden ilmoittamat kylvöt ole suhteessa maakirjasta saatavien talojen 
kyynärämääriin. Kymmenysluettelot ovat lähteinä heikoimmat siksi, että niiden 
kylvömäärä  on  huomattavasti pienempi kuin toisten lähteiden. Kun lisäksi kym- 
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Taulukko 6. Porvoon läänin vuosien 1600-01 apuverojen ilmoitettujen kylvöjenja täysveron normi-
kylvön suhde toisiinsa (lähteenä liitetaulukko 2:n luvut). 

pitäjä kyliä keskiaryo moodi mediaani 	keski- 
poikkeama 

keski- 
hajonta 

yaihteluväli 

Helsinki 48 67,9 	103,6 	68,2 	31,7 39,1 59,9-223,4 
Pernaja 39 301,1 ei ole 236,7 142,5 204,9 68,6-999,1 
Porvoo 63 163,5 38,1 107,1 115,4 151,8 23,4-800,0 
Sipoo 39 82,2 85,7 87,5 32,4 41,4 4,2-201,7 
kihlakunta 189 150,9 100,0 96,4 107,1 156,6 4,2-999,1 

Taulukko 7. Porvoon läänin vanhimpien karttojen kylvömäärät kappoina kyynärää kohti (lähteenä liite-
taulukko 2:n luvut). 

pitäjä 	kyliä 	keskiarvo moodi mediaani 	keski- 	keski- 	vaihteluyäli 
poikkeama hajonta 

Helsinki 	9 	20,6 	ei ole 
Pernaja 	16 	29,3 	ei ole 
Porvoo 	31 	29,6 	ei ole 
Sipoo 	26 	26,4 	ei ole 
kihlakunta 	82 	27,9 	ei ole 

menysten kyliä  on  Porvoon läänissä vaikea verrata maakirjakyliin (katso  s. 80)  
joten ilmoitetun kylvön ja normikylvön vertaaminen olisi ollut erittäin työ-
lästä, kymmenysten kyläkohtainen tutkiminen  on  jätetty kylvömäärän alhaisuuden 
toteamisen jälkeen. Vuosien  1600-01  ja  1624  lähteiden vertailusta taas huomaa, 
että  vain  harvoin vanhempi tieto  on  pienempi ja silloinkin ero  on  merkityksetön. 
Kun Helsingin niistä kylistä, joissa aikaisemman lähteen kylvömäärä  on  pienempi, 
viisi sijaitsi Huopalahden ja yksi Kirkon neljänneskunnassa,  on  ajateltavissa että 
joko nimenomaan muutamien naapurikylien  on  vuosisadan alussa onnistunut il-
moittaa liian alhainen kylvömäärä tai sitten juuri täällä  on  harjoitettu uudisrai-
vausta parin vuosikymmenen aikana. Porvoossa kymmenen kylän kylvömäärät 
ovat suuremmat vuonna  1624;  alueellinen jakaantuminen  on  yhtä selväpiirteistä 
kuin Helsingissä, sillä seitsemän näistä sijaitsi Korpin neljänneskunnassa. Sipoossa  
vain  kahden kylän kylvö oli suurempi jälkimmäisenä tilastointivuotena ja Perna-
jassa vanhemman vuoden kylvö oli aina isompi. Vuoden  1624  tietoja  on  siis pidet-
tävä yleensä liian alhaisina, siitäkin huolimatta että useimmille autiotiloillekin  on  
merkitty kylvömäärä. 

Liitetaulukkoon  2 on  kirjoitettu kyläkohtaiset tiedot vuosien  1600  ja  1601  kyl-
vöstä (lähteet  VA 3486  ja  VA 3495)  - siihen  on  kustakin kylästä valittu suurempi 
luku - ja taulukkoon  6 on  laskettu keskiarvot ilmoitetun kylvön suhteessa normi-
kylvöön, moodit, mediaanit, keskipoikkeamat ja keskihajonnat sekä vaihteluvälit. 
Olennaisinta tässä taulukossa  on  kylien erittäin voimakas poikkeavuus toisistaan. 
Toisin kuin  I500-luvun lähteissä hyvin monien kylien kylvö ylitti täysveron mu-
kaisen  normin,  jopa monin kerroin. Mutta oli myös kyliä, joiden kylvö jäi selvästi  
normin  alapuolelle. 

Nuorin lähde tutkia kylvöalojen jakaantumista eri kylien kesken ovat  I600-  ja  
1700-luvun vaihteen kartat, jotka ovat tältä alueelta maanmittareiden  Lars  Fors- 

17,9 6,9 8,3 10,1- 35,6 
28,0 10,0 11,8 14,7- 87,7 
25,0 14,4 23,3 5,2-124,3 
24,5 9,6 13,0 5,6- 69,1 
23,8 11,7 18,4 5,2-124,3 
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sellin ja  Samuel  Brotheruksen piirtämiä. Niissä mainitaan myöskin kylvömäärät. 
Eri kylissä kylvettiin yhtä kyynärää kohti taulukon  7  kappamäärät. Verrattaessa 
karttojen tietoja vuosien  1600-01  apuveron kylvömääriin voi todeta että  56  kylän 
kylvömäärä  on  noussut selvästi, jopa monin kerroin. Koska Uusimaa oli nuorta 
asutusaluetta, täällä oli mahdollista laajentaa tilusmääriä. Huomattavaa  on,  että 
erot vuosisadan alkuun olivat erityisen suuret siellä, missä vanhempi kylvömäärä 
oli pieni, muun muassa Porvoon Korpin neljänneskunnassa.  On  myös mahdol-
lista, että apuveron kylvöt  on  täällä ilmoitettu liian alhaisiksi. 

Toinen sekä Hattulan kihlakunnan että Porvoon läänin veroperuste tilusomis-
tuksen ohella oli asuttu talonpoikaistalo. Hämeessä toistettiin määritelmää, jonka 
mukaan savu oli "besitten  bonde med  boo  och  boskap"399. Savu oli osiin jakaan-
tumaton veroyksikkö: jokainen yhden talonpojan nimiin merkitty savu oli yksi 
talo. Savut merkittiin koko tutkimusalueella maakirjoihin ja muihin nomi-
naalisiin lähteisiin kirjoittamalla isännän etunimi ja patronyymi, sillä talojen ni-
met tulevat tämän alueen lähteisiin vasta  1600-  ja  1700-luvun taitteessa eikä su-
kunimiä käytetty kuin aivan harvoissa poikkeustapauksissa. Porvoon läänissä 
savu ei ollut alkuperäinen maakirjaveron yksikkö, sillä vanhimpien  1500-luvun 
lähteiden mukaan vuotuinen vero kannettiin täysveroittain, nautakunnittain — 
joka oli kymmenen täysveroa — ja neljänneskunnittain.400  Mutta sen sijaan ni-
mismiehenvero kerättiin savuittain eli asuttujen talojen mukaan, ja kun Kustaa  
Vaasa  otti tämän veron kruunulle, savut tulivat kruununvoudin vuotuistilityksiin. 
Savu määriteltiin samoin kuin Hattulan kihlakunnassa: "Hwar  bondes  nampn 
kallas  en  röch"401. - Tutkimusalueen ns. muihin maakirjayksiköihin eli niihin 
maaveron maksajiin, jotka eivät olleet savuja, palataan autioitumiskautta edeltä-
vän ajan yhteydessä. 

Kolmanneksi Hattulan kihlakunnan kruununverotus kohdistui työvoimaan, 
sillä veroyksikkö nimeltä jousi tarkoitti täysi-ikäistä miestä.  Se  määriteltiin tutki-
musajan lähteissä mieheksi, joka jaksaa tehdä täyden päivätyön linnaan402  tai mie-
heksi, joka pystyy jännittämään jousen, mutta  vain  talonpoika, hänen poikansa, 
veljensä tai vävynsä  on  jousi, ei palvelusväkeen kuuluva mies.4Ö3  Jousi oli muualla-
kin kuin Hämeessä tunnettu veroyksikkö, jonka mukaan kannettiin keskiajalla 
turkisveroja.404  Tutkimusajan kuluessa tämän veroyksikön merkitys muuttui, sillä 
lähdekriittisessä luvussa nähdään miten tarkkaan ensimmäisten vuosikymmenien 
aikaan pyrittiin merkitsemään maakirjaan jokainen jouseksi kelpaava mies, mutta 
sittemmin jousi jäykistyi tarkoittamaan yhtä taloutta. — Kollektiivinen veron-
maksajayhteisö eli neljänneskunta, pitäjän osa, ei ole tärkeä asutusta tutkittaessa 
kuten eivät myöskään Porvoon läänin vastaavat veroyksiköt, neljänneskunta ja 
nautakunta. 

Kun Hämeessä vuonna  1334  taltutettiin pitkällisiä kirkollisesta verotuksesta 
johtuneita riitoja, asiakirjoista näkyy, että tämä verotus oli jo vakiintunut perin-
näiseksi. Sopimus sisälsi sen, että koukulta maksettiin kaksi tasapäätä karpiota oh-
raa, kulunkeina karpio kauraa sekä kolmelta koukulta niin paljon heinää kuin  lin- 

S99  VA  3891:3. 
400  esim. VA  4994:20-20v. 
401  VA  3278:5v. 
402  VA  3691:1y. 
403  VA  3708:1. 
404  Luukko KHLNM  s. 457-458.  
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naan suoritettiin yhdeltä koukulta, kun taas muut verot pysyivät ennallaan.405  Hä- 
meessä oli siis  mös  kirkollisen verotuksen pohjana koukku, 	mukaan perit- 
tiin kirkon perimä vilja, eikä kymmenys-termiä tunneta maakunnan lähteissä en-
nen Kaarle IX:n vuonna  1602  toimeenpanemaa uudistusta. 

Kun kirkollinen verotus alkaa näkyä kruunun lähteistä, sen kantoperusteet 
olivat pääosaksi samat kuin valtiollisen verotuksen. Vuonna  1558  selitettiin mi-
ten papinvero maksetaan neljästä pitäjästä eli Janakkalasta, Lopella, Mäskä-
lästä ]ja Rengosta niin, että savun mukaan peritään ruista puoli  pannia,  mut-
ta kahdesta pitäjästä eli Hattulasta ja Lehijärveltä kolmannes  pannia,  kilttira-
hat maksetaan suorittamalla koukulta neljä äyriä, jousirahat niin että  15  vuotta 
täyttäneeltä mieheltä kannetaan kaksi äyriä; lukkarinveron kantoperuste oli nel-
jässä pitäjässä koukulta neljännes  pannia  ruista ja kahdessa pitäjässä neljä vakkaa 
ohraa. Ainoa sellainen kantoperuste jota kruununverotus ei käyttänyt oli nauta: 
lehmäverovoita oli maksettava yksi naula kantavalta lehmältä ja puoli naulaa ma-
holta tai hieholta  405x—  Lähdekriittisessä luvussa katsotaan, millaisia lähteitä asu-
tustutkimuksen käyttöön Hattulan kihlakunnan kirkonverojen kannon yhteydessä 
syntyi. 

Porvoon läänin kirkollinen verotus oli samanlainen kuin Lounais-Suomen 
ruotsalainen oikeus.406  Tämä merkitsee ensinnäkin sitä, että kihlakunnasta kan-
nettiin viljakymmenykset; Vihdin pitäjä liittyy tässä uusmaalaiseen kävtäntöön 
vaikka sen kruununverot suoritettiin hämäläisten veroyksikköjen mukaan. Toinen 
Porvoon läänin kirkollinen verokokonaisuus kannettiin karjan tuotteina eli ruo-
kalisä-, lehmävero ja nokkaverovoina. Lehmäverovoi erosi Hämeen vastaavasta 
verosta siinä, ettei lähteistä löydy määritelmää siitä, kannettiinko kaikilta nau-
doilta yhtenäinen vero. Määritelmän puuttuminen ja  se,  että yhden talonpojan 
lehmämäärä oli lähes poikkeuksetta kokonaisluku merkinnee sitä, että karjaa ve-
rotettiin pääluvun mukaan. Ruokalisävoi perittiin kaikilta taloilta yhtä suurena tai 
poikkeuksellisesti puolella vähennettynä. 

Nokkavero oli laajalti Suomessa tunnettu vero, josta  on  tietoja  1300-luvulta 
saakka. Keskiajalla sitä perittiin naula jokaiselta talonpojan taloudessa eläneeltä 
henkilöltä, ei kuitenkaan palkollisilta. Ikärajaa ei tavallisesti ollut vaan verorasitus 
voitiin määritellä esim. sanomalla että pariskunnalta kaksi naulaa ja elossa ole-
valta lapselta yksi naula.  Reduktion  jälkeen nokkaveroa sen sijaan alettiin yleisesti 
kantaa ehtoollisella käyneiltä.407  Tutkimusaikana Porvoon läänin lähteet eivät 
määrittele verorasitusta iän mukaan. Vuonna  1552  selitettiin, että nokkavero kan-
netaan vuosittain naineilta henkilöiltä, naula voita jokaiselta.408  Määritelmää ei 
toistettu vuodesta toiseen aivan tällaisenaan ja niinpä Kauko Pirinen  on  sanonut, 
että käytäntö muuttui vuonna  1556  niin, että nyt nokkaveroa kannettiin savulta 
kaksi naulaa vaikka talossa olisi ollut yksinäinen isäntä tai emäntä.409  Eino Jutikkala  
on  taas nähnyt, että oli olemassa kaksi eri nokkaveroa, talonpojilla ja emännillä 
omansa ja muilla omaisilla omansa.410  Kun kuitenkin lukee huolellisesti näiden 
tutkijoiden käyttämän lähteen, huomaa, että  se  selittää aivan samaa "naula  

4°s Pirinen 1962a s. 130. 
4°s:+  VA  3851:4v-5. 
40° Pirinen 1962a s. 76. 
407  Pirinen 1962a s. 43-46. 
f08  VA  3022:1. 
409 Pirinen I962a s. 77. 
41°  Jutikkala 1935 s. 32-36. 
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naineelta isäntäväkeen kuuluvalta" -periaatetta kuin vuonna 1552 vaikka laveam-
min: kaksi nokkaa tarkoittaa isäntää ja emäntää, ja jos luetteloon on kirjoitettu 
vain yksi nokka, niin toinen näistä on kuollut tai mies on lähtenyt sotaan. Taloon 
tulee lisää nokkia jokaisesta talossa asuvasta naineesta omaisesta, oli sitten kysy-
myksessä tytär tai poika, miniä tai vävy.4" Koska naineet henkilöt asuvat yhdessä, 
1570-luvulla nokan määritelmä lyhentyi niin, että sitä sanottiin kannettavan kaksi 
naulaa pariskunnalta.412  Mutta kun kuitenkin toisen puolison mahdollinen kuo-
lema tai sodassa olo otettiin edelleen huomioon kun maakirjaan merkittiin talon 
nokkamäärä, veroa perittiin edelleen yksi naula voita jokaiselta naineelta henki-
löltä. 

5.2. Lähdekritiikki  

Keskiaikaisen kruunun veronkanto ei ole synnyttänyt kummaltakaan tutkimusa-
lueelta mitään asutushistorian tutkimusta palvelevia lähteitä. Erityisesti  on  huo-
mattava, että Eerik Pommerilaisen maakirjasta puuttuu itäinen Uusimaa ko-
konaan ja Häme  on  jaettuna  vain  kahtia eikä  1500-luvun kihlakuntajaoituksen 
mukaan, joten myöskään Hattulan kihlakunnan tietoja ei saa tästä lähteestä.413  
Myöskään kirkon tai yksityisten aatelismiesten omistuksista ei ole saatavissa järjes-
telmällistä aineistoa. Keskiajalta säilynyt diplomiaineisto  on  Suomessa yleensä niin 
niukkaa, ettei sen varaan voi rakentaa asutushistoriallista tutkimusta. Tutkimus-
alueelta  on  säilynyt  vain  harvoja kauppakirjoja ja rajariitojen ratkaisemiseksi an-
nettuja tuomioita; näissä ei ole mainintaa yhdenkään tilan autiudesta. Keskiajan 
asutuksen laajuudesta ja mahdollisesta autioitumisesta voi siksi tehdä päätelmiä  
vain  retrospektiivisesti veroyksikköjen määrästä olettamalla, että  1500-luvun läh-
teestä paljastuva kihlakunnan ja pitäjän summa kuvaa keskiajan tilannetta ja tutki-
malla ulko-omistuksia. 

Lähdetilanne muuttuu Kustaa Vaasan hallituskaudella. Kuninkaan pyrkimys oli 
saada aikaan rekisteri siitä, mitä kruunulle kuuluu ja mitä ei, hajoittaa keskiaikai-
set kollektiiviset verot veronmaksajakohtaisiksi ja sitoa verorasitus mahdollisim-
man oikeudenmukaisesti maanomistukseen. Näiden tavoitteiden toteuttamisen 
yhteydessä kruunun verohallinto muuttui keskitetyksi ja kirjallisesti hoidetuksi 
sekä alettiin laatia yksityisen verovelvollisen tarkkuudella kirjoitettuja veronkan-
toluetteloita. Tunnetuin uusi lähdesarja ovat maakirjat, mutta koko verohallinnon 
kirjallisesti laadittu aineisto  on  otettava huomioon asutushistoriaan perehdyttäessä. 

Kustaa Vaasan hallitusajasta saakka säilynyttä verotusaineistoa voi ryhmitellä eri 
tavoin. Ensiksi sitä voi jaoitella vero-objektin  mukaan. Verotus saattoi kohdistua 
maanomistukseen )ja maanviljelyksen tuottoon tai muihin elinkeinoihin. Tässä ei 
ole mielekästä tutkia, mitä tietoja saadaan esim. myllyistä tai kalastuksesta vaan 
keskittyä maanviljelykseen suuntautuneeseen verotukseen ja pohtia miten tästä 
materiaalista saisi asutustietoja. Tämän päämäärän takia maataloudestakin kerto-
vista lähteistä jätetään huomiotta ne, jotka käsittelevät kruunun omistamia 
kuninkaan- ja latokartanoita, sillä vaikka niistä saisi arvokasta aineistoa maanvil-
jelyn ja karjanhoidon tehokkuudesta, ne eivät paljasta mitään asutuksesta. Muu  

4'1 VA 3278:67-67v. 
412 VA 3363:8,  vuosi  1576. 
413  Bidrag  I s. 300-301.  
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kuin kartanoiden maanomistus jakaantui rälssin, kruunun- ja verotalonpoikien 
kesken. Verotuslähteiden kannalta nämä ryhmät poikkesivat huomattavasti toisis-
taan. Vaikka rälssi oli vapaa kruunun vuotuisesta verosta,  se  oli velvollinen maksa-
maan ensinnäkin kirkon keräämiä veroja eikä tätä periaatetta muutettu kruunun 
otettua kantaakseen kirkon tulot ja toiseksi kruunun ylimääräisiä veroja. Näin 
rälssin lampuodeista saa tietoja kirkollisten verojen luetteloista ja ylimääräisiä ve-
roja varten laadituista erillisistä rälssiluetteloista. Hattulan kihlakunnan rälssiä ei 
kuitenkaan merkitty kirkollisen veron kantoluetteloon harvoja poikkeuksia lu-
kuunottamatta eli  vain 1550-luvulla ja  1600-luvun viimeisinä tutkimusvuosina 
rälssin omistuksista saa tietoja näistä lähteistä. Sen sijaan Porvoon läänissä rälssi 
maksoi säännöllisesti kymmenyksensä. Hämäläisellä tutkimusalueella aatelisten 
omistamista tiloista saa siksi yleensä tietoja  vain  niistä rälssiluetteloista, joita liitet-
tiin toisinaan tilien verifikaateiksi kuten maakirjoja. Näissä luetteloissa  on  lähde-
kriittisesti kaksi suurta puutetta: niihin ei kirjoitettu lampuotien nimiä, ainoastaan 
rälssin omistaja, kylän nimi, koukkumäärä ja tilojen lukumäärä, ja toiseksi luette-
loja  toistettiin usein muuttumattomina vuodesta toiseen. Kun esim. vuoden  1602  
luettelo  on  kopioitu vuodesta  1585,  näitä lähteitä ei ole mielekästä taulukoida sys-
temaattisesti. Liitetaulukkoon  3 on  kirjoitettu vanhimman rälssiluettelon tiedot 
ja sen jälkeen niiden vuosien, jotka eivät ole kopioita edellisestä vuodesta. Mitään 
autioita Hattulan kihlakunnan rälssiluetteloihin ei merkitty eikä voi sanoa, missä 
määrin muuttuvat tiedot kuvastavat asutuksen vaihtelua. Autioiden puuttumista ja 
toisinaan hyvinkin huomattavaa vuosivaihtelua selittää  se,  että aateli jätti yleisesti 
veronsa maksamatta.4 t 4  Porvoon läänin rälssilampuotien luettelot ovat Hattulan 
kihlakunnan vastaavia lähteitä rikkaammat sikäli, ettei nimettömyys ulottunut 
tänne. Toisaalta luetteloista puuttuvat täysverot ja kyynärät. 

Hattulan kihlakunnan harvat vanhat kruununtilat läänitettlin ennen autioiru-
miskautta, joten arvokkaimmat niistä saatavat tiedot  on  käytetty edellä hyväksi 
koukun norinikylvön ja ilmoitetun kylvön suhdetta tutkittaessa. Porvoon vastaavat 
tilat näkyvät liitetaulukosta  3,  joka  on  laadittu vasta autioitumiskaudesta. Kaikki 
eri tavoin kruunulle joutuneet tilat  on  yhdistetty samaan, koskei  1500-luvun asu-
tustilanteen kannalta ole merkitystä sillä, onko kysymyksessä kirkolta sekularisoitu 
tila vai jollakin muulla tavalla tähän ryhmään joutunut. 

Eri maanomistajaluokkien tiedot.poikkeavat toisistaan, sillä verotalonpojat kir-
joitettiin maakirjaan, rälssistä  on  yleensä omistajittain kirjoitetut luettelot ja kruu-
nuntiloista laadittiin niin tarkat lähteet, että jokaisen yksityisen tilan verot merkit-
tiin erikseen. Koska aateli laiminlöi yleisesti verojen maksamisen ja koska vaikut-
taa siltä, että rälssiluetteloiden tiedot perustuvat yksinomaan omistajien ilmoituk-
seen eikä paikallishallinnon asiantuntemusta käytetty hyväksi kuten verotalonpo-
jista veronkantoluetteloja laadittaessa,  on  todennäköistä, että  1500-luvun rälssistä 
saatavat tiedot ovat epätarkemmat kuin verotalonpojista. Toisaalta myöskin 
kruunun lampuodeista säilyneet tiedot ovat syntyneet ilman paikallishallinnon 
asiantuntemusta, koska kysymyksessä olivat kruunun omistamat talot. Voi olettaa, 
että luetteloihin merkittiin kaikki kruunun tilat, niin ettei niissä ole vastaavia puut-
teita kuin rälssin lähteissä. Sen sijaan  on  valitettavaa, ettei läheskään aina kirjoi-
tettu näkyviin lampuodin nimeä, joten ei voi selvittää miten tiheään lampuodit 
vaihtuivat. Kruununtila merkittiin hyvin harvoin autioksi. Todennäköisesti vero-
talonpojan sukuoikeuden menetystä vastasi  se,  että jollei lampuoti pystynyt vastaa- 

414  vertaa esim.  VA  215b, aatelin verorästit 1565-1575. 
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maan tilan vuokrasta, hänet vaihdettiin heti toiseen. Kameraalista autioitumista 
saattoi vastata myös sellainen käytäntö, että vouti tyytyi kantamaan  vain  osan tilan 
vuokrasta. Voi siis ajatella, että jos kruunun lampuotitila kirjoitettiin autioksi, niin 
kysymyksessä oli tila, jonka hoitajaksi ei ollut saatu lainkaan lampuotia eli demo-
grafinen autio. 

Verotalonpoikiin verrattuna sekä rälssin että kruunun lampuoteja  on  vähän, 
niin että asutuksen ja varsinkin autioitumisen tutkimisessa päähuomio kohdistuu 
tähän ensin mainittuun maanomistajaryhmään. 

Toinen mahdollisuus ryhmitellä  1500-luvun verotusaineistoa  on  jakaa sitä sen 
mukaan, onko kysymys veroparseleiden kannosta ja niiden edelleen toimitta-
misesta kirjoitettu tilitys vai tilitapahtumien todisteeksi kirjoitettu kuitti tai vas-
taava verifikaatti. Kruunulle kertyvät verotulot laskettiin niin, että tileihin merkit-
tiin ensin tilialueen veroyksikköjen kokonaismäärä, toiseksi paljonko yhdeltä ve-
royksiköltä oli suoritettava ja nämä luvut kertomalla saatiin veroparseleiden 
summa. Veroyksiköiden määrä sanotaan lasketun maakirjan mukaan: "hwilc-
kenn vtdragin  är och  randzsakatt effter  mantals  bokenn vdi lengden".415  Asutus-
historian kannalta tileillä  on  merkitystä jos muut samanaikaiset lähteet ovat ka-
donneet, sillä niistä saa veroyksiköiden kokonaismäärät. Köyhtymisen ja autioitu-
misen aiheuttama kruunun verotulojen väheneminen voitiin ottaa tiliteknisesti 
huomioon kahdella eri tavalla: oli mahdollista tehdä tilitys  vain  niistä veroyksi-
köistä, joilta verot saatiin perityiksi tai merkitä näkyviin niiden yksiköiden määrä, 
joiden verot rästiytyivät. Tileistä selviää siis, miten autioituminen otettiin huomi-
oon ja tilien marginaaleihin  on  kirjoitettu lisävalaisua antavia tarkastajien tekemiä 
huomautuksia. — Verifikaateista ovat asutustutkimuksen kannalta tärkeimpiä no-
minaaliset veronkantoluettelot, joihin  on  kirjoitettu veronmaksajat nimeltä ja jo-
kaisen suorittama veromäärä tai veroyksikkö. Menojen todisteiksi kirjoitettuja ve-
rifikaatteja oli useammanlaisia, toimitetuista parseleista luovutettuja kuitteja, 
läänityksistä tai verovapauksista kirjoitettuja kirjeitä ja veronmaksukyvyttömyy-
destä annettuja todistuksia. Luvussa  7.1.  seurataan, miten veronmaksukyvyttö-
myys otettiin huomioon veronkantoluetteloja laadittaessa ja millaisia verifikaat-
teja veronsa maksamatta jättäneistä kirjoitettiin. 

Veroaineistoa voi jakaa myös niiden verojen mukaan, joiden kantamisen yhtey-
dessä lähteet ovat syntyneet. Materiaalin voi erotella kolmeen ryhmään: vuosittain 
muuttumattomin perustein kannetut verot, tilapäisesti kannetut verot joita kerät-
tiin  vain  poikkeuksellisesti vuotena tai kahtena ja lähteet, jotka syntyivät alamais-
ten varallisuutta ja veronmaksukykyä tutkittaessa keräämättä sillä kertaa mitään 
veroparseleita. Ensimmäisestä ryhmästä voi seurata ajallisia vaihteluja ja katsella 
miten tutkimusalueen veronmaksukyky kehittyi. Toisen ryhmän lähteet antavat ar-
vokasta poikkileikkaustietoa, varsinkin jos ylimääräinen vero kannettiin eri perus-
teiden mukaan kuin vuotuinen vero. 

Hämeen vanhin maakirja416  on  arkistoinnissa luetteloitu vuodelle  1539,  vaikkei 
niteessä itsessään ole vuosilukua. Tämä johtunee siitä, että asiakirjaniteen ympä-
rillä olleessa siteessä oli kirjoitus  "Finland 1539  n:o  4"417  Maakirja  on  siis syntynyt 
ennen kuin  Henrik  Klaunpoika  Horn  oli toimittamassa Suomen verollepanoja. 
Tutkimuskauden alussa Hämeen maakirjasarjassa  on  hieman aukkoja, sillä seu- 

41s VA 4995:2. 
416 VA 3668. 
417  M. Kerkkonen 1973 s. 314. 
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raava maakirja  on  vuodella  1543  ja vuosien  1547  ja  I550  lähteet puuttuvat. Sen si-
jaan Porvoon läänin lähteistä näkyy Hornin järjestelevä toiminta. Vuoden  1540  
veroselitykseen  on  kirjoitettu, miten vouti eikä kirjuri eikä kukaan muu tiedä mi-
ten pitäjien asukkaat ovat jakaneet sopimusveron  (stadga)  keskenään, mutta nyt 
ns. uusi manttaali eli täysvero  on  kirjoitettu miehestä mieheen ja tilit  on  tehty 
maakirjan mukaan, "effther  mantals boken  ransakath"418, kun tärkein verope-
ruste siirtyi kollektiivisesta markgäldverosta kuninkaan toivomaan henkilökoh-
taiseen maaverotukseen. Porvoon läänin vanhin maakirja  on  vuodelta  1540419,  
mutta tämän jälkeen lähteet puuttuvat vuosilta  1541, 1542, 1545, 1546, 1548, 
1549, 1552, 1555, 1557, 1558, 1560, 1561, 1562, 1567, 1568  ja  1570  koko tutki-
musalueelta tai parista pitäjästä. Tämän jälkeen maakirjat ovat molemmilta tutki-
musalueilta kadonneet  vain  satunnaisesti ennen  1580-lukua, sillä Hattulan kihla-
kunnasta puuttuvat vuosien  1591, 1592, 1595-99, 1603, 1605, 1606  ja  1607  maa-
kirjat. Porvoon läänin maakirjasarjassa  on  enemmän aukkoja, sillä vuosien  1580, 
1582-84, 1591, 1595-97, 1602, 1605  ja  1607  lähteet eivät ole käytettävissä.  1590-
luvun aukot ovat yleisiä muuallakin Suomessa. Pikainen silmäys Valtionarkiston 
tilikirjasarjan luetteloihin osoittaa, että  vain  Karjalasta  on  säilynyt täydellinen 
sarja tämän vuosikymmenen maakirjoja. Kun tämä puute  on  selitettävissä Suomen 
silloisilla hallinnollisilla oloilla, niin tutkimuskauden alun lähteiden vajavuus  on  
vaikeammin ymmärrettävissä. Ehkä varsinkin Porvoon läänin veronkantajat ta-
voittelivat käytäntöä, jossa yhden vuoden maakirja olisi ollut veronkannon poh-
jana useamman vuoden kerrallaan. 

Hattulan kihlakunnan kirkollisperäisistä veroista kirjoitettiin lehmäverovoista 
varhaisin nominaalinen kantoluettelo, johon merkittiin veronmaksajien nimet ja 
kunkin maksama veromäärä, vuonna  1558  ja seuraavat vuosina  1560, 1561, 1563, 
I565, 1566  jne. säännöllisesti ja tämän jälkeen maakirjan mukaisesti, sillä tämä 
vero alettiin merkitä maakirjaan alkuperäisten kruununverojen yksiköiden rin-
nalle. Lopen pitäjän lehmäverovoitiedot saa vuosilta  1559, 1561, 1563, 1566  jne. 
ja Vihti poikkeaa muusta kihlakunnasta, sillä sen nokat ja lehmät  on  laskettavissa 
Raaseporin läänin lähteistä vuosina  1556, 1557, 1559, 1560, 1561, 1562  ja  1563  
sekä vuonna  1567  Hattulan kihlakunnasta lehmät ja samoin vuonna  1571.  Vuosi  
1572 on  niin rikas, että Vihdistä  on  säilynyt lehmäveron luettelo sekä Porvoon 
läänin että Hattulan kihlakunnan lähteissä. Myös Porvoon läänin kirkollisten ve-
rojen yksiköistä naudat ja nokat tulivat vuonna  1570  maakirjan alkuperäisten 
maakirjayksiköiden rinnalle kuten Hattulan kihlakunnan lehmäverovoin naula-
määrät. Tätä aikaisemmin niiden kantamiseksi kirjoitettiin omat luettelonsa, jotka 
ovat Helsingistä ja Sipoosta tallella vuosilta  1548, 1556, 1558, 1564, 1565, 1566  ja  
1569.  Porvoon luettelot ovat säilyneet vuosilta  1547, 1557, 1559, 1560, 1566  ja  
1569  sekä Pernajan  I555, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1564, 1565, 1566  ja  1569.  
Vuosina  1605  ja  I607  Porvoon läänin lähteet poikkeavat aikaisemmista, sillä var-
sinaista maakirjaa ei ole käytettävissä mutta sen sijaan  on  laadittu "rekisterit", joi-
hin kirjoitettiin  vain  veroamaksavien talonpoikien sekä nokat että lehmät niin, et-
tei lähteissä ole kyynärälukuja eikä lainkaan autiotiloja. 

Toinen Porvoon läänin kirkollinen vero oli viljekymmenys. Sen kantoluettelot 
ovat pappien laatimia ja sinetöimiä siitä huolimatta, että kruunu otti kirkon verot, 
ja tästä syystä myös kirkkopitäjien mukaisia; ero hallintopitäjäjakoon  on vain 

418 VA 2:161-161v. 
119  VA 2920. 
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Helsingin ja Sipoon rajalla. Kymmenysluettelot poikkeavat kuitenkin maakirjoista 
kyläjaoltaan, sillä usein maakirjassa kyliksi kirjoitettu jakokunta  on  niissä ytenä 
kokonaisuutena, mikä vaikeuttaa huomattavasti maakirjojen ja kymmenysluette-
loiden talokohtaista vertaamista.420  Kymmenysluetteloon  on  merkitty veronmak-
sajan nimen lisäksi hänen suorittamansa viljamäärä. Koska kaikissa luetteloissa ei 
ole lainkaan vehnää, papuja eikä herneitä, tämän tutkimuksen viljamääriin  on  yh-
tenäisyyden vuoksi laskettu kaikkialta  vain  ruis, ohra ja kaura. Yhden voutikunnan 
kruununverojen lähteet ovat yhtenäisiä, koska kirjuri laati ne samanlaisiksi kai-
kista pitäjistä. Sen sijaan kymmenysluettelot vaihtelivat pitäjittäin, niin että esim. 
eri kirkkoherrojen tapa kirjoittaa loisia ja veroja maksamattomia luetteloon vaih-
teli huomattavasti. Tämän takia tässä  on  käytetty maakirjoja ja muita kruununve-
rotuksen lähteitä ensisijaisina lähteinä asutusta ja autioita laskettaessa ja kym-
menyksistä  on  haettu täydentäviä tietoja. — Vaikka kymmenysten kylvömäärät 
olivat vuoden  1602  uudistuksen jälkeen huomattavasti pienempiä kuin muiden 
lähteiden (vertaa  s. 72),  ne eivät olleet maaveroyksiköiden mukaan laskettuja teo-
reettisia määriä. Myöskään tätä ennen, silloin kun kymmenykset perittiin sadosta 
eikä kylvöstä, niiden määrät eivät olleet jähmettyneitä sopimusveroja vaan vaihte-
livat huomattavasti vuodesta toiseen, joten viljamäärien voi olettaa kuvaavan sato-
tason vuosivaihteluja. Kymmenysluettelot alkavat suunnilleen samoista vuosista 
kuin nokka- ja lehmäveron lähteet, sillä Helsingin ja Sipoon vanhimmat kym-
menysluettelot ovat säilyneet vuosilta  1548,  Porvoon  I547  ja Pernajan  1555.  Tä-
män'jälkeen seuraavat lähteet ovat  1550-luvun puolivälistä, seuraavalta vuosikym-
meneltä ovat säilyneet vuosien  1564, 1565, 1566  ja  1569  luettelot koko läänistä tai 
eri pitäjistä ja vuodesta  1572  kymmenysten sarja katkeaa  vain  vuosina  1580, 
1582-84, 1591, 1595-97, 1603, 1606  ja  1607.  Vihti maksoi viljakymmenykset 
uusmaalaisittain; sen vanhimmat luettelot ovat vuosilta  1557-61, 1563-67, 
1569  jne., mutta vuosien  1575-76  ja  1602-04  luettelot puuttuvat. 

Veroyksikköjä esiteltäessä todettiin, että-pääosa Hattulan kihlakunnan kirkol-
lisista veroista kannettiin samojen yksikköjen mukaan kuin kruununverot. Tästä 
oli  se  seuraus, ettei verojen keräämiseksi kirjoitettu omia kantoluetteloja vaan ne 
perittiin maakirjojen mukaan. Esim. vuoden  1558  kiltti- ja jousiraha  on  merkitty 
kerätyksi niin, että pitäjien tiedot  on  luetteloitu maakirjan mukaisina neljännes-
kuntien veroyksikkösummina ja näiden verotalonpojista saatujen lukujen perään  
on  kirjoitettu rälssi omistaaittain.421  Yleisestä käytännöstä  on  poikkeus, jota ei ole 
liitetty kihlakuntatileihin: 'Thesse effterscreffne partzeler  och  manttal  är  i Våno 
prestgieldh  anno  1563".422  Tämä nominaalinen luettelo käsittää talonpojan ni-
men ohella koukkuluvun sekä rukiin, ohrat ja humalat, mutta näiden summia ei 
ole laskettu. Mahdollisesti tällaisia konseptimaisia luetreloja syntyi veronkannon 
yhteydessä, vaikka tilitys tehtiin maakirjan veroyksikkömäärien perusteella, joten 
erillisiä kirkonveron kantoluetteloja ei ollut tarpeen liittää tileihin verifikaateiksi. 
Mielenkiintoista mainitussa luettelossa  on se,  etteivät viljamäärät olleet tasaisesti 
koukkulukujen suhteessa, vaikka niin olisi pitänyt veroselitysten mukaan olla. 

Hattulan kihlakunnan papinveron kannossa tapahtui vuonna  1571  kameraa-
linen  uudistus, sillä koukkumääriä ei enää otettu suoraan maakirjasta vaan ne ja 
useimpina vuosina myös savut kirjoitettiin omaksi luettelokseen, jonka nimi oli  

420  katso  SAY  Pernajan esipuhe.  
421  VA 3852:93-96. 
422 RA  KA  Finska  canieralia  45, VA  FR  104.  
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papinvero, "prästeränta". Tämä vaihe kesti vuoteen  I590.  Näiden erillisten luette-
loiden kirjoittamisen syy lienee ollut verojen rästiytyminen, sillä kun maakirjan 
koukuista ja savuista yhä suurempi osa merkittiin autioiksi, tehtiin oma kirkollisen 
veron luettelo niistä yksiköistä, jotka suorittivat kirkollisen veron. Autioiden mer-
kiseminen näihin luetteloihin vaihteli vuosittain. Nämä papinveron kantoluettelot 
ovat valitettavan huonoja lähteitä asutushistoriaa tutkittaessa siksi, ettei niitä kir-
joitettu nominaalisiksi: niissä  on  ainoastaan kylän nimi ja sen veroyksikköjen 
summa. Vuoden  1602  kymmenysuudistuksen jälkeen Hattulan kihlakunnastakin 
kannettiin viljakymmenykset, joista kirjoitettiin samanlaiset nominaaliset kantolu-
ettelot kuin Porvoon läänistä mutta niin, ettei eri viljalajeja eritelty. 

Maakirjat ja erilaiset kirkollisten verojen lähteet laadittiin muuttumattomien 
periaatteiden mukaan vuodesta toiseen, niin että niistä voi seurata miten veroyk-
stkkömäärät kehittyivät. Apuveroista laaditut luettelot antavat mielenkiintoisia 
poikkileikkaustietoja. Näistä  on  vuoden  1571  hopeaveroluettelo niin tunnettu 
lähde, ettei  se  kaipaa tarkkaa esittelyä, mutta sen sijaan  on  verrattava maksoivatko 
samat veronmaksajat tämän apuveron kuin saman vuoden maakirjaveron ja miten 
näiden lähteiden lehmämäärät vastaavat toisiaan. 

Kun ensin tarkastellaan veronmaksajia, jotka mainitaan vuoden  1571  hopeavero-
luettelossa ja naapurivuosien maakirjoissa, todetaan että Hattulan kihlakunnan 
eri pitäjien eri kylissä  on  noudatettu toisistaan poikkeavaa käytäntöä. Tässä  on  tut-
kittu veronmaksajakohtaisesti samat kylät kuin edempänä maakirja-analyysissä 
(vertaa  s. 89).  Hattulan pitäjän kolmessa kylässä mainitaan samat talonpojat kuin 
vuoden  1572  maakirjassa mutta eri järjestyksessä. Veronmaksajien määrä  on  sama 
myös vuoden  1571  maakirjassa, mutta hopeaveroluettelossa mainitaan Hurtta-
lassa 011i Smonpoika ja  Matti  Erkinpoika, kun vuoden  1571  maakirjassa  on  vielä 
näiden sijasta Simo 011inpoika ja  Heikki  Antinpoika. Janakkalassa Oitin hopeave-
ron maksajat ovat melkein vuoden  1572  maakirjan järjestyksessä, mutta Tarin-
maassa aivan samat, kun taas  Kara  oli yksinäistalo. Lehijärven tutkittujen kylien 
talonpojat olivat aivan samat kuin vuoden  1571  maakirjan ja myös Mäskälän pitä-
jän, tosin eri järjestyksessä. Mukana ovat myös Rastilan Mikko Niilonpoika,  Kol-
jalan Sipi Jyrinpoika ja  Salon  Lasse Jarlinpoika, jotka puuttuvat vuoden  1572  
maakirjasta. Rengon pitäjän eri kylät poikkeavat enemmän toisistaan kuin muiden 
pitäjien: Nevilässä hopeavero käsittää vuoden  1571  maakirjan talonpojat mutta 
eri järjestykseen kirjoitettuina, mutta sen sijaan Uudessakylässä  on  mukana kylän 
neljäs veronmaksaja, joka tulee maakirjaan vasta vuonna  1572.  Kuittilan kylässä 
hopeaveroluetteloon  on  kirjoitettu vuoden  1571  maaveron maksajat mutta eri jär- 

k
estykseen kuin maakirjaan. Lopella Hyvikkälän kylän hopeaveron maksajat  on  
uin kopioitu saman vuoden maakirjasta, Ahoisissa lähes mutta Kaloisissa  on  

vuoden  1572  maakirjan tiedot. Vihdin osalta hopeaveroluettelo seuraa tarkasti 
vuoden  1571  maakirjaa. Tämän veronmaksajien nimi nimeltä suoritetun vertailun 
perusteella voi siis sanoa, ettei vuoden  I571  hopeaveroluettelo paljasta Hattulan 
kihlakunnasta mitään sellaista asutusta, joka ei näkyisi vuosien  1571  ja  1572  maa-
kirjoissa. Kameraalisen käytännön vaihtelu  on  merkittävää: hopeaveroon  on  mer-
kitty maksajat ikään kuin olisi jäljennetty saman vuoden maakirjaa tai  on  merkitty 
nekin, jotka tulevat vasta vuoden  1572  maakirjaan. 

Helsingissä Brutubyn Klemetti Erkinpoika puuttuu hopeaveroluettelosta, 
vaikka hän  on  maakirjassa maksavana talonpoikana kaikki vertailuvuodet eli  
I569-73.  Sen sijaan Korbölessä, Dickursbyssä ja Domarbyssä  on  samat veron-
maksajat kuin vuoden  1571  maakirjassa, mutta kirjoitusjärjestys ei ole sama. Sa- 
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rrioin Sipoosta  on  tutkittu neljä kylää ja todettu, että vuoden  1571  maakirjassa ja 
apuveron kantoluettelossa mamitaan samat veronmaksajat vaikka eri järjestyk-
sessä. Sen sijaan Pernajan Erlandsbölen kylässä  on  hopeaveroluettelossa kaksi sel-
laista maksajaa,  Heikki  Eskonpoika ja Matias Lassenpoika, joita ei ole vertailu-
vuosien maakirjoissa. Muissa kylissä ja myös Porvoosta tutkituissa neljässä kylässä 
— Londbölessä, Svartbäckissä, Särkijärvellä ja Sälinkäällä — hopeaveroluetelos-
sa mainitaan samat talonpojat kuin vuoden  1571  maakirjassa, joten lähteiden vas-
taavuus  on  yleensä yhtä hyvä kuin hämäläisellä tutkimusalueella. 

Toinen hopeaveroluettelon avulla tutkittava seikka  on  karjamäärien vertailu: 
vastaavatko maakirjaan merkityt lehmäverovoin määrät hopeaveroon kirjoitettuja 
nautalukuja. Tässä vertailussa  on  muistettava, että Hämeen kirkollisperäistä leh-
mäverovoita perittiin kantavalta lehmältä naula sekä maholta ja hieholta puoli 
naulaa, joten maakirjasta ei saada karjan päälukua vaan  on  ennustettavissa, että 
hopeaverosta laskettava lehmäluku  on  suurempi. Toisaalta  on  mahdollista, että 
hopeaveroluettelon  4-vuotias nuori karja, ehkä jo  3-vuotiaskin, olisi pitänyt laskea 
vuotuisessa verotuksessa hiehoksi. Porvoon läänin lehmämäärien vertailua vai-
keuttaa  se,  että moni talonpoika  on  samanaikaisssa maakirjoissa saanut merkin-
nän autiudesta, jolloin hänelle ei ole kirjoitettu lainkaan nokkia eikä lehmiä. Tä-
män takia lähteiden vastaavuutta  on  tutkittu niin, että  on  verrattu veronmaksaja-
kohtaisia tietoja eikä kylien summia ja otettu huomioon  vain  ne savut, joita ei ole 
merkitty autioiksi kummassakaan lähteessä, ei vuoden  1571  maakirjassa eikä ho-
peaveroluettelossa. Oheinen taulukko  8 on  tehty niin, että hopeaveron karjamää-
rän enemmyys  on  merkitty +-merkillä.  Jos  siis talonpojalla  on  hopeaveronluette-
lon mukaan viisi lehmää mutta maakirjan mukaan  vain  kaksi, hänet  on  laskettu 
sarakkeeseen  +3.  

Taulukko 8. Vuoden 1 5 71 hopeaveroluettelon lehmämäärän enemmyyi (+) tai vähemurn (—) verrat-

tuna vuoden 1571 maakirjan lehmäverovoilukuun. 

pitäjä tasan +'/, +1 +1 	1 /2  

yeronmaksajien lukumäärä 

+2 +2'/2  +3+4+6+12+16 —'/2 -1-1 '12-2-4 

Hattula 2 2 3 1 2 — 3--- — 1 
Janakkala — 1 4 1 4 — 	 — — 1 — — — 
Lehijärvi 2  I  1 — 2 — 2-- 1 1 — 1 1 
Mäskälä — 3 2 3 4 1 — — 1— 1 1 — 1 -- 
Renko 1 5 2 3 2 — 2 	1—  I—  — — — 
Loppi — 1 13 2 3 — 	 — — — — 1 — 

sununa 5 13 25 10 17 1 5 	1 	3 	1 	I  2 3 1 2 1 

veronmaksajien lukumäärä 
pitäjä tasan +1 +2 +3 +4 +6 —1 —2 —3 

Helsinki 5 9 4 5 — 1 2 
Pernaja 13 3 1 — 1 — 2 5 1 
PonVon 6 10 1 2 — 1 — — — 
Sipoo 12 — — — — 7 
Vihti 10 4 5 — — — — 

summa 46 36 11 7 1 2 11 5  I  
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Hattulan kihlakunnan taulukko käsittää  91  veronmaksajaa. Näistä  79  eli  77  % 
oli niitä, joilla lehmäverovoin naulamäärä oli sama kuin hopeaveron lehmämäärä 
tai korkeintaan kaksi naulaa pienempi kuin hopeaveron ilmoittama nautojen pää-
luku. Vaikka toisaalta oli sellaisiakin veronmaksajia, joiden kohdalla lähteiden 
paljastama ero oli suuri, keskimäärin maakirjaan merkitty lehmäverovoi perit-
titn yhtä suuresta karjasta kuin tämä apuvero. Porvoon läänin ja siihen kirkolli-
sessa verotuksessa kuluneen Vihdin pitäjän taulukko käsittää  120  veronmaksa-
jaa.  38  %:lla oli aivan sama lehmämäärä molemmissa lähteissä ja  77,5  % kaikis-
ta veronmaksajilta oli sellaisia, joilla oli joko sama nautamäärä tai jommassa 
kummassa lähteessä  vain  yksi pää enemmän. — Kokonaisuutena voi siis sanoa, 
että vaikka vuoden  1571  hopeaveron kantoluettelot antavat sellaista arvokasta va-
rallisuustietoa, jota ei saa aikakauden vuotuisten verojen lähteistä, ne eivät mul-
lista näistä saatavaa asutushistoriallista kuvaa, pikemminkin vahvistavat. 

Vuoden  1571  hopeaveroluetteloon verrattavia lähteitä Porvoon läänistä vuosilta  
1600  ja  1601  säilyneet apuveron kantoluettelot423, joissa mainitaan veronmaksa-
jien karja hyvin tarkasti kylvömäärän ohella. Asutuksellisesti nämä lähteet eivät 
ole merkittäviä, sillä niihin  on  kirjoitettu maakirjojen veronmaksajakunta. Lä-
heistä yhteyttä vuotuisen veron kantoluetteloon kuvaa sekin, että jälkimmäiseen 
luetteloon  on  kirjoitettu eri musteella maakirjan lehmämäärät. Sen sijaan vuonna  
1600  ei ole tehty näin, vaan apuveron karjamäärä  on  riippumaton maakirjan leh-
mäluvuista. Pitäjittäiset erot ovat huomattavat: Helsingissä oli maakirjan neljän-
nesten summista laskien  785  lehmää mutta apuveron mukaan  1 186,  joten vuo-
tuinen vero käsitti  vain 66,2  % apuverojen mukaisesta karjamäärästä. Sipoossa ti-
lanne oli suunnilleen sama eli luvuksi saadaan  65,4  %, mutta Pernajassa suhde oli  
56,4  %. Tämän mukaan siis pitäjässä oli melkein kaksi kertaa niin paljon nautoja 
kuin maakirjojen luvut osoittaisivat. Sen sijaan Porvoossa oli maakirjassa  99,2  % 
siitä karjamäärästä joka kertyy apuveron lehmät laskemalla. Kun tuonnempana 
käsitellään eri vuosien lehmäverovoimäärien kehitystä, nähdään miten nämä luvut 
sopivat yleiseen kehitykseen. 

Muista apuveroista kannattaa mainita ensiksi vuonna  1535  kannettu, josta tutki-
musalueen pitäjistä saadaan tietää  vain  pitäjien summat, Porvoon läänissä mark-
gäld-lukuina ja Hattulan kihlakunnassa koukkuina. Varsinais-Suomesta  on  sen si-
jaan säilynyt nominaalista kantoluetteloa.424  Vuonna  1583  kirjoitettiin apuverolu-
ettelo425,  joka mainitsee maksajien nimet, autiot koukku- ja täysveroluvut sekä 
osaksi myös autiot savut, verolleotetut tilat, kruunulle joutuneet ennen kuin nämä 
tulevat vuotuisen veron lähteisiin ja loiset. Tässä luettelossa  on  myös sellaisia ve-
ronmaksajia, jotka joko tulevat maakirjoihin myöhemmin tai eivät näy lainkaan 
muissa lähteissä kuin tämän apuveron yhteydessä. Esim. Janakkalan Viralan Pekka 
Niilonpoika tulee SAY:n mukaan maakirjaan vasta vuonna  1600  ja Erkki Erkin-
poika vuonna  1612,  kun taas  Matti  Lassenpoika mainitaan  vain  tässä lähteessä. 
Kysymys saattaa olla talonpoikien nimien virheellisestä kirjoittamisesta tai siitä, 
että autioitumisen seurauksena kylissä eli väestöä, joka ei pystynyt vastaamaan 
maaverosta mutta saattoi näkyä tilapäisen veron kantolähteessä. 

Vuoden  1602  kadon johdosta Hattulan kihlakunnassa laadittiin perusteellinen 
selvitys, joka mainitaan Erland Björninpojan tekemäksi. Tämä nominaalinen luet- 

425  VA  3486  ja VA  3955. 
1R 4  RA KA Gärder och hjälper, VA FR  572A. 
425  VA  326.  
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telo426,  jonka laatimisessa  on  ollut mukana luonnollisesti myös lautakunta, käsit-
tää tarkat tiedot, siitä, mitä tila oli autiona ja mikä viljelemättömänä  (uti  Linde)  
sekä mitkä olivat kunkin veronmaksajan rästit. Selvityksen talomäärä  on  pienempi 
kuin samanaikaisten maakirjojen, sillä  se  ei käsittänyt taloja jotka elivät enää pa-
perilla eli olivat menettäneet asukkaansa vuosia aikaisemmm. 

Kun Suomen entinen käskynhaltija  Axel  Leijonhufvud joutui vuonna  1592  teke-
mään puolustuspuhetta toiminnastaan ja pudistautumaan häntä vastaan esite-
tyistä syytöksistä, hän väitti toimineensa Suomessa kaiken kykynsä mukaan mitään 
laiminlvömättä; jollei Kuninkaallisella Majesteetilla ole ollut paljon hyötyä hänen 
palveluksistaan niin tuskin haittaakaan.42  Leijonhufvudin toiminnan merkitystä 
asutushistorian tutkimuksen kannalta punnittaessa todetaan että hänen aikaan-
saamistaan lähteistä  on  apua nykyajan tutkijalle, mutta paikallishallinnon sil-
loisille virkamiehille hänen uudistuksensa tuottivat lisää työtä ja vaivaa, mistä tun-
nempana luvuissa  7.1.3.  ja  7.1.6.  Leijonhufvud toimitti Suomessa maantarkastuk-
set, jotka liittyivät kruunun pyrkimyksiin jakaa verokuorma oikeudenmukaisesti 
kunkin veronmaksajan tilusomistusten mukaan. Mutta talonpoikien veronmaksu-
kykyä tutkiessaan Leijonhufvud kiinnitti huomionsa moneen muuhunkin seik-
kaan. Porvoon läänin maantarkastuskirja428  on  vanhempi kuin hämäläinen vas-
tineensa, ensimmäinen kaikista maantarkastuspöytäkirjoista429, sillä  se  mainitaan 
aloitetuksi  11.4. 1586.480  Tarkastuksen suorittivat Gammelbackan herra  Nils  
Olofinpoika,  Näsin  Erik  Tönnenpoika sekä  Henrik  Larsinpoika  Axel-kreivin 
puolesta ja kuninkaan käskystä. Ohjeissa luetellaan, että ensin  on  merkittävä pal-
jonko täysveroja  on  vanhojen maakirjojen mukaan ja sitten mitattava kyynärällä, 
paljonko kuhunkin veroon  on  raivattu lisää peltoa ja niittyä jotta nähdään, pal-
jonko kruunun vero paranee. Toiseksi kirjoitetaan mikä  on  veronmaksukykyise-
nä säilynyt manttaalimäärä ja ovatko jotkut vanhat tilat lakanneet maksamasta sa-
vuveroa eli joutuneet toisten lisämaiksi  (mansdräkt  nederlagt). Erityisen tarkasti oli 
tutkittava ketkä olivat ottaneet tällaisia maita ja saattoiko niitä jälleen asuttaa it-
senäisiksi taloiksi. Kruunu kiinnitti siis tässä huomiota samanlaiseen autioitu-
miseen kuin jo keskiajalla (luvussa  3.2.).  Samaten oli tutkittava autiotilat ja niiden 
tilukset ja kirjoitettava ne kruununtiloiksi. Kolmanneksi oli selvitettävä kaikki van-
hat kruunun ja kirkon tilat kylvömäärineen ja niittyineen ja  se,  oliko tiloilla inven-
taarikarjaa vai ei. Sitten oli laskettava tarkkaan nokat. Perustelu oli mielenkiin-
toinen: voudit ovat mekaanisesti vuodesta toistaneet ne samat nokat jotka ovat ol-
leet veroluetteloissa jo  40-50  vuotta, joten nyt  on  tarkkaan selvitettävä mikä  
on  oikea määrä. Viides pykälä koski myllyjä ja kuudes aatelia. Rälssin omistuk-
seen joutuneista tiloista oli tutkittava, millaisen saannon kukin aatelismies pys-
tyi näyttämään. Edelleen oli selvitettävä ne tapaukset, jolloin aateliton omisti räls-
simaata. Ja lopuksi kuninkaan mainitaan käskeneen että niille, jotka eivät varatto-
muuttaan jaksaneet maksaa koko verokuormaa olisi myönnettävä jonkin ver-
ran verovapauksia, joten näiden talonpoikien köyhyys oli tutkittava ja heistä oli 
kirjoitettava sinetöity rekisteri. 

Itse Porvoon läänin maantarkastuspöytäkirja  on  tehty kylittäin ja sitä seuraa 
maakirjamainen nominaalinen luettelo. Edellinen  on  puhtaaksikirjoitettu, mutta  

426  VA  309. 
427  RA Leijonhufvudska samlingen, vol.  2.  VA FR  206. 
428  VA  3419a. 
429  Jokipii  1972 s. 6-8. 
4"  VA  3419a:3.  
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neljännesten loppuun lasketut summat ovat jälkeen päin lisättyjä ja konsepti-
maisia todennäköisesti siksi, että "sairaus esti suorittamasta työtä loppuun", kuten 
kirjan kansilehdelle  on  merkitty. Myös maakirjamainen osa  on  konseptimainen ja 
vajaa, sillä siinä ei ole kaikkien kylien tietoja. Varsinaiseen maantarkastuspöytä-
kirjaan  on  ensin merkitty kylän täysveroluku ja sitten mahdollinen uusi pelto ja 
niitty  pinta-alan mukaan,  pannin  ja kilmitan kylvömäärän kokoisena. Sen sijaan 
kylän talomäärää ei mainita. Toiseksi  on  kirjoitettu seikkaperäinen kuvaus tiloista, 
jotka ovat .joutuneet toisten lisämaiksi tai autioituneet. Mutta vaikka ohjeessa käs-
ketään tutkia voiko tilan asuttaa uudelleen, maantarkastuskirja tyytyy kuvaamaan 
tilanteen antamatta normatiivista käskyä. Esim. Pernajan Sarvilahden kylässä  on  
kaksi tapausta, joissa  on  "mansdräkt  nederlagt": Sipi Matinpoika Skipparen neljä 
kyynärää  on  joutunut lähimmän perillisen  Matti  Martinpoika Skipparen haltuun, 
joka maksaa kruunulle kyynärän mukaan perittävän veron. Sipi Martinpojan en-
tisen  9-kyynäräisen tilan olivat jakaneet lähimmät perilliset Niilo Klemetinpoika, 
kolme kyynärää, ja Sipi Pentinpoika, kuusi kyynärää.4s' Milloin sen sijaan tilan 
maaverokin oli jäänyt maksamatta vähintään kolmen vuoden ajan,  se  tuomittiin 
kruunulle jotta  se  saataisiin paremmin veronmaksukykyiseksi. Nokat, myllyt ja 
rälssimiehet maantarkastuspöytäkirja kertoo tarkasti ja niin ikään köyhtyneet, ve-
rohelpotusta tarvitsevat talonpojat luetellaan nimi nimeltä. — Maantarkastuspöy-
täkirjaa seuraava maakirjamainen .nominaalinen lähde käsittää talonpoikien kyy-
närämäärät, jotka  on  merkitty ilmeisesti todellisen tilusomistusten mukaan, sillä ne 
ovat toiset kuin samanaikaisissa maakirjoissa. Kun summaa nämä kyynärätiedot 
täysveroiksi ja vertaa niitä maakirjatietoihin, huomaa että tarkastuksen vajaista 
tiedoista huolimatta niitä kertyy Helsinkiin melkein yhtä paljon, Sipooseen  7  ja 
Porvooseen  12  enemmän kuin maakirjaan  on  merkitty, kun taas Pernajassa tilus-
lisäys oli noin  30  %. Pysyviä täysverolukujen muutoksia maantarkastus ei kuiten-
kaan aiheuttanut, sillä maakirjoissa pysytettiin entiset luvut. 

Hattulan' kihlakunnan maantarkastuskirja  on  otsikoitu niin, että  Axel  Leijon-
hufvud  on  toimittanut sen itse ja aloittanut työnsä loppiaisen jälkeen vuonna  
1587:  "Jordh Ransakningh affmigh sielffhollen wtöffwer Tafwestlandh  och  begyntt  
then 7 Jan.  anno  1587"4 Z  ja kansilehdelle  on  merkitty, että nämä kolme luetteloa 
eli maantarkastusrekisteriä Hattulan, Hollolan ja Sääksmäen kihlakunnista toi-
mitti  Axel-kreivin kirjuri kuninkaan kamariin  26. 7. 1587.  Vaikka käskynhaltijan 
mainitaan olleen itse mukana, maantarkastuksen alkuun  on  kirjoitettu ohjeet 
jotka muistuttavat Porvoon läänin vastaavia. Koukun suuruutta tutkittaessa  on  jo 
selvitetty (vertaa  s. 66)  miten maantarkastuksen pitäjä  on  epäillyt, että talonpojat 
ilmoittivat kylvönsä väärin, koska ne eivät olleet verolukujen suhteessa. Kolmas 
kohta veroluvun ja kylvön merkitsemisen jälkeen oli kirjata veronmaksajien karja-
varallisuus ja jousiluku, jotta saadaan varma manttaali- ja voiveromäärä. Edelleen  
on  merkittävä murtoluvulla talonpoikien ns. apuveromanttaali kunkin kantoky-
vyn mukaan. Neljänneksi oli kirjoitettava kunkin kylän kohdalla sille tärkeää 
asiaa, oliko esim. maata joutunut rälssiksi ja oliko talonpojilla jotain erityistä va-
littamista. Viidenneksi mainitaan että oli tehtävä selvä rekisteri kaikista vapaaeh-
toisesti kruunulle antautuneista talonpojista, millaiset tilukset heillä  on,  paljonko  
he  kylvävät, jotta osataan määrätä vuokra, paljonko heillä  on  karjaa ja kuuluuko 

"' VA 4319a:11v-12. 
4S2  VA 4265a. 
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Taulukko 9. liatlulan kihlakunnan maantarkastuspäyläkirjan nautojen ja jousien omistajat. heidän leh-
mä- ja jousimääränsä. (Lähde  VA  .126 5 a). 

pitäjä maksajat nautoja jousia 

Hattula 38 118 35 
Janakkala 81 295 35 
Lehijärvi 76 320 76 
Mäskälä 57 202 56 
Renko 70 152 74 
Loppi 105 234 127 
Vihti 162 374 1/2 158 

5 pitäjän summa 322 1 087 276 
7 pitäjän summa 589 1 695 1/2 561 

se  heille itselleen vai Kuninkaalliselle Majesteetille. Varsinaiseen maantarkastus-
pöytäkirjaan  on  merkitty  vain  lyhyesti, ketkä ovat vapaaehtoisesti antautuneet 
kruunulle ja ketä joutuneet autiuttaan ja tulleet asutetuiksi, niin että erityisluet-
telo sisältää tarkemmat tiedot. Kuudes kohta koski rälssin tutkimista, seitsemäs 
myllynpaikkojen etsimistä ja kahdeksas eli viimeinen irtolaisia. Kihlakunnassa oli 
paljon nuoria ja terveita miehiä, jotka eivät maksaneet veroa vaikka käyttivät ta-
lonpoikien takamaata ja kalavettä; nämä loiset oli saatava viljelemään autiotiloja. 

Itse maantarkastuspövtäkirja  on  nominaalinen lähde, mutta kruununtiloista ei 
ole säilynyt sellaista seikkaperäistä luetteloa joka mainittiin  5.  kohdassa. Käytettä-
vissä olevasta lähteestä puuttuvat myös melkein poikkeuksetta loiset, mutta muu-
ten  se  oli sellainen kuin ohjeessa kuvaillaan. Autioista luetellaan kuinka monta 
vuotta kunkin verorästitys oli kestänyt.  

Jos  tarkastelee maantarkastuksen lehmä- ja jousimääriä verrattuna vuotuisten 
maakirjojen samoihin tietoihin,  on  otettava huomioon  vain  ne savut, joiden osalta 
tiedot ovat saatavissa; kruunulle antautuneiden tilojen osalta olisi enimmäkseen 
käytettävä niistä luvattua erikoislähdettä, jota ei kuitenkaan ole säilynyt. Näin sa-
vuiksi, naudoiksi ja jousiksi  on  laskettavissa taulukon  9  luvut. 

Vihdistä mainitaan  1/2-lehmiä, joita ei tunneta muista pitäjistä, mutta lähde ei 
selitä millaiset naudat  on  laskettu puolikkaiksi eikä miksi niitä  on  merkitty  vain  
yhden pitäjän talonpojille. Kun asettaa rinnalle vuosien  1586  ja  1587  maakirjoista 
saatavat Jousi- ja lehmäverovoiluvut, toteaa että näinä vuosina kihlakunnan keski-
määräinen jousiluku maksajaa kohti oli  1,0  ja nautaveron määrä  2,2  ja  2,1.  Maan-
tarkastuksen jousiluvuista saadaan maksajaa kohti sama,  1,0,  mutta eri pitäjien lu-
vut poikkeavat toisistaan, niin että Janakkalan luku jää tämän keskiarvon alle ja 
Lopen ylittää sen. Lehmiä tulee maksajaa kohti  2,9  eli tämän mukaan maakirjan 
lehmäveroluvut vastaavat todellisuutta, edellyttäen että maantarkastus käsittää 
karjan pääluvun ottamatta huomioon oliko kysymyksessä kantava, maho tai hieho 
kuten lehmäverovoi. Pitäjäkohtaiset erot ovat mielenkiintoiset. Vuoden  1587  
maakirjasta  on  laskettavissa Hattulan  117  lehmää, kun edellisenä vuonna niitä oli  
vain 52,  Lehijärveen  315  kun vuotta ennen  236,  Rengossa oli vuoden  1587  maakir-
jassa aivan sama määrä kuin maantarkastuksessa ja Lopen lehmämäärä nousi 
edellisestä vuodesta noin  30  naudalla. Sen sijaan Janakkalan ja Mäskälän määrät 
laskivat sillä näissä pitäjissä oli vuoden  I587  maakirjassa runsaasti kruununtiloja, 
joiden karjamäärää ei ole merkitty. Kun Janakkalassa maksettiin vuonna  1586  leh- 
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mäverovoita  172  naulaa, seuraavana vuonna sitä kertyi  vain 83  naulaa; Leijonhuf-
vudin mukaan lehmiä oli  295.  

Kun vertaa samoista kylistä joista  on  tuonnempana tehty yksityiskohtainen 
maakirja-analyysi (vertaa  s. 89)  maantarkastuspöytäkirjan ja samanaikaisen maa-
kirjan tietoja yksityisen veronmaksajan tarkkuudella, saa yhteensä  71  veronmaksa-
jaa. Näistä yli puolet eli  36  veronmaksajia  on  saanut molemmissa lähteissä saman 
koukkuluvun.  25  savun koukkuluku  on  toinen, tavallisesti niin että jos maakirjassa  
on  ilman veronmaksajan nimeä merkittyä autiomaata, "ödesjord", tätä  on  vä-
hemmän maantarkastuksessa. Edelleen Leijonhufvudin lähteessä  on 11  nimeä, 
jotka puuttuvat maakirjasta siksi, että maakirjan nimettömän autiomaan sijasta  on  
maantarkastukseen merkitty jokin talonpojan nimi, mutta sen sijaan maakirjassa  
on vain  yksi sellainen veronmaksaja, jota maantarkastuspöytäkirja ei tunne. Lei-
jonhufvudin kirjoituttamaa lähdettä  on  näin ollen pidettävä asutushistoriallisilta 
tiedoiltaan erittäin tarkkana. Siinä ei ole maakirjoihin verrattuna puutteita kuin 
poikkeustapauksissa mutta sen sijaan runsaasti täydentävää tietoa. Porvoon läänin 
maantarkastuslähteet eivät ole valitettavasti näin antoisia, sillä niiden arvo rajoit-
mu autiotiloista ja varattomista saataviin tietoihin; nokkaluvut ovat lähes samat 
kuin maakirjasta laskettavat. Talonpojittain kirjoitettu maakirjamainen lähde olisi 
arvokas, jos  se  olisi täydellinen. 

Tärkein asutushistorian käytettävissä oleva  1500-luvun lähdesarja ovat maakir-
jat. Ne muodostavat tilialueeltaan yhtenäisen lähdesarjan, ovat säilyneet useim-
milta vuosilta ja niiden synnyssä yhdistyi kruunun virkamiesten ja paikallisen itse-
hallinnon asiantuntemus. Miten hyvin nämä lähteet sitten kuvastavat asutusta 
ja varsinkin sen muuttumista? Kirjoitettiinko niihin samat talot vuodesta toiseen 
sen jälkeen kun maakirjat olivat syntyneet vai seurattiinko tarkasti asutuksessa ta-
pahtuneita muutoksia aina isäntien vaihtumista myöten? Tilien tarkas-
tajat pyrkivät saamaan aikaan sen käytännön, että veroyksikköjen vuosi-
vaihtelu otettaisiin huomioon yksityiskohtaisesti. Vuonna  1544  kirjoitet-
tiin kun ensin oli selitetty, miten jousi  on 15-vuotias mies joka jaksaa tehdä täy-
den päivätyön linnaan, ettei jousien määrä ole sama joka vuosi vaan että raita  
on  toismaan enemmän ja toisinaan vähemmän.433  Vuonna  1574  Hattulan kihla-
kunnan tileihin  on  tehty huomautus, ettei vouti ole tehnyt eroa koukun, savun, 
jousen, lehmäverovoin tai nokkien (Vihti) suhteen, vaan  on  pitänyt ne ennallaan 
vuodesta  1573.  Hän  on  siis laiminlyönyt tarkastaa veromäärien kehityksen, sillä  on  
mahdotonta että kaikki pysyisivät muuttumattomina; jos muut veroyksiköt voisi-
vatkin olla samat kahtena vuotena peräkkäin, niin ainakin voimäärä muuttuu.434  

Pyrkimyksestä kirjoittaa maakirjat mahdollisimman tarkasti kertoo edelleen 
vuonna  1575  tehty lisäys: maakirjaan  on  merkitty Hattulan Luolajaan lisää —:  7  
koukkua, sillä papit ovat merkinneet vuoden  1575  autioluetteloon enemmän 
maata kuin  on  vuoden  1574  maakirjassa. Kirjuri arvelee, että kylässä  on  maata tätä 
lisättyä koukkulukua vastaavasti.435  Porvoon läänistä ei ole tällaisia tietoja vaikka 
kylläkin selityksiä siitä, miksi jonkin vuoden lähteet ovat tavallista puutteellisem-
mat. Vuoden  1561  tilien alkuun  on  kirjoitettu tilinpidon heikkouden johtuvan 
siitä, että vouti kuoli vuonna  1561  ja kirjuri lähetettiin Liivinmaalle.  

4"  VA VA 3682:34y. 
494  VA 411I:3v. 
455 VA 4123:1. 
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tanut (tarkoittanee vouti  Henrik  Simonpoikaa) tuli vasta vuonna  1564  ja joutui ot-
tamaan tiedot mistä suinkin sai.436  

Eräs lähdesarja, jonka avulla  on  mahdollista tutkia veronkantoluettelojen luo-
tettavuutta ovat sakkoluettelot.  1560-luvulle saakka koko Hämeen asiakirjojen 
mukaan langetettiin tuomioita viranomaisten harhauttamisesta, ei sen jälkeen. 
Porvoon läänistä saa hakea turhaan vastaavia oikeusjuttuja. Sakot annettiin taval-
lisesti tietojen salaamisesta. Tennilän käräjillä tuomittiin vuonna  1558  Käikälän 
Klemetti Reonpoika  40  markan sakkoon siitä, että hän antoi kirjoittaa väärän 
koukkuluvun Oisten Perttu Simonpojalle.437  Kulsialan käräjillä tuomittiin vuonna  
1561  Taustialan Erkki Antinpoika kuninkaan varkaaksi,  koka  hänellä oli muuta-
man vuoden ollut —:  1  koukkukua maata eikä hän ollut maksanut siitä maaluvun 
mukaan kannettavia veroja eikä kilttirahoja.438  Vastaavanlainen tuomio tulee käsi-
teltäväksi tuonnempana ulkoveronmaiden yhteydessä (vertaa  s. 120).  Vuonna  1565  
tuomitti Pälkäneellä  Matti  Vilpunpoika kuninkaan varkaudesta  100  markan sak-
koon, koska hän oli kätkenyt jonkin verran veromaata.439  Erittäin rikas lähde  on  
Hollolan kihlakunnan sakkoluettelo vuodelta  1562.  Asikkalan Viitailan miehiä 
rangaistiin siitä, että  he  olivat salanneet veron, jonka olivat vanhastaan maksaneet 
Lammille.44° Saman pitäjän Kurhilan kylän  Heikki  Antinpoika oli anastanut —:  2  
koukkua maata Kaarina-leskeltä eikä ollut maksanut siitä veroja viiteen vuo-
teen.44' Neljä miestä tuomittiin piispan sakkoon, koska  he  olivat vannoneet maa-
kirjaa laadittaessa ettei Kurhilan  Heikki  Antinpojalla ollut maata kuin —:  4  kouk-
kua, vaikka hän omisti toisetkin —:  4  koukkua.442  

Sakkoluetteloissa  on  myös tietoja jousien ja nautaveron väärien määrien kirjoit-
tamisesta. Vuonna  1547  tuomittiin Saarioisten Hautaniemen Juho 01linpoika  40  
markan sakkoon salattuaan neljä jousta vuotuisesta verosta.443  Portaan Tuomas 
0Ilinpoika sai niin ikään  40  markan sakon jätettyään poikansa pois jousiluvusta.  
444  Tennilässä sai tuomionsa Toivolan neljä, Tenhiälän kaksi ja Kastarin yksi ve-
ronmaksaja vuonna  1562,  koska  he  olivat pitäneet neljä vuotta —:  2  koukkua 
maksamatta veroa445,  ja Asikkalassa oli Kurhilan, Pulkkilan, Hillilän Kalkkisten, 
Asikkalan ja  Salon  kylissä kätketty verottajalta yhteensä  34  lehmää ja  14  jousta.446  
Tuuloksen käräjillä tuomittiin Vitsiälän Martti Mikonpoika, Portaan Pekka Hei-
kinpoika ja Puutikkalan Juho Heikinpoika vuonna  1563  siksi, että  he  olivat kir-
joittaneet  10-vuotiaan lapsen jouseksi.447  Samanlainen tuomio tunnetaan myös 
Hattulan kihlakunnasta, sillä vuonna  1561  Hurttalan Simo 0Ilinpoika tuomittim 
toistamiseen sakkoon siitä, että hän kirjoitti lapsen jouseksi kun jousirekisteriä 
laadittiin.448  Voi  vain  arvailla, oliko kysymyksessä tietämättömyydestä johtunut  
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erehdys, naapuria kohtaan tunnettu kateus vai olivatko veronmaksajat jo tällöin 
keksineet saman keinon, jolla  he  seuraavalla vuosisadalla yrittivät päästä väen-
otoista, useamman pojan kastamisen samannimisiksi.449  

Eva  Österberg  on  asettanut tutkimusteemakseen selvittää vanhemman  Vaasa-
kauden muuttoliikettä.450  Muutoista kertovien suoranaisten lähteiden puuttuessa 
hän  on  pyrkinyt kartoittamaan liikkuvuuden laajuutta tutkimalla talonpoikaisvä-
estön stabiliteettia.451  Hän  on  käynyt perusteellisesti läpi vuosien  1540-1620  
maakirjat valitsemansa tietyn alueen  60 talon  osalta. Hän  on  laskenut tästä materi-
aalista, kuinka monen veronmaksajan nimi vaihtui vuosittain ja todennut, että 
vaihtelu oli suurempaa vuosina  1581-1620  kuin tutkimuskauden varhemmalla 
puoliskolla. Toiseksi hän  on  tutkinut, kuinka kauan yksi isäntä keskimäärin asui 
taloaan. Tavallista vilkkaampi talonpoikien nimien vaihtuminen selittyy Österber-
gin mukaan toisaalta hallinnon tehostumisesta, toisaalta taloudellisten olojen 
vaihteluista, mm. autioitumisesta.452  Tässä  on  tehty vastaavanlainen maakirjojen 
tarkastelu mutta niin, että viimeinen vuosi  on 1607.  Tutkimuskylät  on  arvottu eri 
pitäjistä niin, että Hattulan kihlakunnasta  on  mukana kolme kylää pitäjästä ja 
Porvoon läänistä kaksi, koska uusmaalaiset kylät ovat tavallisesti suurempia. Por-
voon läänistä  on  mukana Skattmansby ja Skomarböle, Erlandsböle ja Pitkäpää,  
Saxby  ja Skavaböle sekä  Pigby  ja Sotunki. Hattulan kihlakunnasta täyellisesti tut-
kitut kylät ovat Hurttala, Katinala ja Pekola,  Kara,  Oitti ja Tarinmaa, Suontaka  'a  
Mervi (kolmanneksi arvotun Hykkilän tiedot ovat vajaita), Koljala, Rastila ja  Salo  
sekä Kuittila, Nevilä ja Uusikylä. Lopen maakirjasarjassa  on  enemmän aukkoja 
kuin muun kihlakunnan, niin ettei Ahoisten, Hyvikkälän ja Kaloisten kylistä ole 
saatu yhtä täydellisiä tietoja. Vihti  on  jätetty pois, sillä sen maakirjoissa  on  vielä 
enemmän aukkoja kuin Lopen eikä sen lähteistä voi tutkia veronmaksajien kouk-
kulukujen muutoksia, sillä kylän koukkumäärä kirjoitettiin yhtenä kokonaisuu-
tena eikä savukohtaisina lukuina. Savujen määrä vaihtelee hieman vuosittain, niin 
että Hattulan kihlakunnan viiden pitäjän mainittujen kylien talomäärä oli kor-
keimmillaan  (84)  vuonna  1555  ja alimmillaan  (47)  vuonna  1602.  Porvoon läänin 
tutkittujen kylien savumäärä oli suurimmillaan  (76)  vuonna  1556  ja alimmillaan  
(62),  vuosina  1572-73  ja  1600-01.  Muutamat ulkoveronmiehet ovat mukana 
siksi, ettei heitä voi vanhimpana aikana Porvoon läänissä erottaa asutuista ta-
loista; heidän osuutensa kaikista maaveron maksajista  on  alle  10  %. Tutkittu mate-
riaali  on  siis vähän yli kaksi kertaa niin suuri kuin Österbergin, mutta tutkimus-
aika  on  hieman lyhyempi. 

Tiedot  on  kerätty niin, että jokaisen vuoden maakirjasta  on  kirjoitettu mahdol-
lisimman tarkat muistiinpanot. Maakirjoissa mainitaan veronmaksajista etunimi 
ja patronyymi sekä maaveron koukku- tai täysveroluku; jousilla ja vastaavilla ve-
royksiköillä ei ole tässä merkitystä. Kun näitä yhden kylän eri vuosien tietoja alkaa 
yhdistellä nähdäkseen, miten kauan kunkin talonpojan isäännysaika kesti tai 
kuinka moni talo sai uuden haltijan tiettynä vuonna, joutuu huomaamaan että ve-
ronmaksajien nimiä  on  hyvin vaikea järjestää taloiksi, varsinkin Hämeessä mutta 
myös. Uudellamaalla. Sekä nimien että koukkujen ja täysveron vuosivaihtelut 
ovat niin suuret ettei läheskään aina voi sanoa mikä savu  on  toisen jatkaja seuraa- 

41  Mäkelä  1975 s. 68-69. 
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452  sama  s. 82-88.  
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van  vuoden lähteessä. Tutkimuksessa "Lyötistä Lyöttiläksi" on piirretty kaava-
mainen esitys yhden kylän talojen kehitysvaiheista vuosina 1539-1700 niin, että 
lähteiden vuosivaihteluja on huomattavasti eliminoitu selvyyden saamiseksi.453  
Vanajaveden Hämeestä eri vuosina saatavat maakirjatiedot vaihtelevat vuosittain 
vielä enemmän kuin maakunnan kaakkoisimman osan kylien, joten tässä on kat-
sottu mielekkäimmäksi luopua talokohtaisesta tarkastelusta ja keskittyä vain yksit-
täisiin veronmaksajiin: kuinka monen vuoden ajan yksi veronmaksaja on mainittu 
maakirjoissa ja kumka monta maksajaa vaihtui kylässä vuosittain. Myös koukku-
ja täysveroluvut vaihtelivat vuodesta toiseen, silloinkin kun veronmaksajan nimi 
pysyi ennallaan. Niinpä tässä on laskettu myös se, kuinka monta maaveron vero-
yksikköä kylässä vaihtui vuosittain. 

Veromaksajat jakaantuivat selvästi kahteen ryhmään: toiset esiintyvät maakir-
joissa pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti, toiset maksoivat maaveron kahteen tai 
useampaan otteeseen ja olivat välillä poissa. Taulukkoon 10 on merkitty sarak-
keeseen 1 niiden veronmaksajien määrä, joiden isännyysaika oli yhtäjaksoinen. 
Sarakkeessa 2 on heidän isännyysvuosiensa keskiarvo. Sarakkeessa 3 on niiden ve-
ronmaksajien lukumäärä, jotka palaavat lähteisiin oltuaan välillä poissa vähintään 
yhdestä maakirjasta. Heitä on huomattavasti vähemmän kuin yhtäjaksoisesti maa-
veron maksaneita eli Hattulan kihlakunnassa neljännes ja Porvoon läänissä vii-
dennes kaikista mainituista veronmaksajista. Sarakkeeseen 4 on laskettu useam-
paan kertaan kirjoitettujen veronmaksajien isännyysaika niin, että on otettu huo-
mioon äärimmäiset vuodet ja sarakkeeseen 5 niin, että on laskettu vain ne vuodet, 
jolloin veronmaksajan nimi on maakirjassa. Sarakkeiden erot ovat pieniä, sillä ta-
vallisesti useaan otteeseen mainitut olivat lähteistä poissa vain muutaman vuoden. 
Sarakkeiden 6-11 luvut on laskettu niin, että on otettu yhtäjaksoisesti kirjoitetut 
veronmaksajat ja useampaan kertaan mainituista vain ne vuodet, jolloin nimi on 
merkitty maakirjaan. On korostettava, että isännyysajan laskemisessa on rajoituk-
sensa: lähteet eivät paljasta, miten monta vuotta olisi pitänyt ottaa huomioon en-
nen vanhimpia maakirjoja. Vuoden 1607 jälkeisestä ajasta sen sijaan olisi ole-
massa lähteitä, mutta niiden mukaan ottaminen tuottaisi vaikeuksia, sillä tämän 
vuosisadan alkupuolella isäntien nimet jähmettyivät maakirjaan muuttumatto-
miksi. Talonpojan nimi, joka tulee maakirjaan esim. vuonna 1604, saattaa pysyä 
siinä koko vuosisadan, koska se käsitettiin vähitellen talonnimeksi, ja niin isännyy-
den vaihtuminen olisi todettavissa vain vertaamalla kvmmenysluetteloja ja van-
himpia henkikirjoja ja silti tulos jäisi epävarmaksi vuosisadan alkukymmenien 
lähteiden huomattavien aukkojen takia. Taulukon luvuissa onkin merkittävintä se, 
että eri veronmaksajien isännyysajat vaihtelivat paljon. Oli niirä talonpoikia, jotka 
olivat maakirjoissa kauemmin kuin yleensä lasketaan kuuluvan yhteen sukupol-
veen, ja toisaalta niitä, jotka vilahtavat näkyviin vain yhtenä vuonna. Vain kerran 
maakirjaan kirjoitettuja oli Hattulan kihlakunnassa 109 veronmaksajaa eli 24 % 
kaikista ja niitä, joiden isännyysaika kesti yli 25 vuotta oli 69 eli 15,2 %. Porvoon 
läänissä oli 41 sellaista talonpoikaa, jotka näkyvät vain yhden vuoden lähteessä eli 
12,7 % kaikista ja yli 25 vuotta isännöineitä oli 65 eli 20,I %. — Kun Lopelta on 
säilynyt vähemmän maakirjoja kuin Hattulan kihlakunnan muista pitäjistä, sen lu-
kuja ei voi laskea kihlakunnan summaan. 

Toiseksi on tutkittu nimien ja maaveron kantoyksiköiden vuosivaihtelu. Kylän 
talomäärä saattoi vaihdella vuodesta toiseen sen lisäksi, että nimet ja veroyksiköt 

'SS Mukula ja Mäkelä 1976 s. 569-571. 
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Skattmansby  30 15,0 5 22,0 18,0 14 14 34 8,2 9,9 35-1  
Skomarböle  19 14,1 3 20,3 18,0 14 23 38 8,4 10,1 39-1  
Pitkäpää  29 8,4 9 26,7 20,2 10 1 38 8,0 10,2 39-1  
Erlandsböle  25 11,6 12 16,4 12,2 12 2 38 6,8 8,7 39-1  
Saxby  54 8,5 18 26,1 19,1 8 1 38 8,1 9,8 39-1  
Skayaböle  27 11,1 5 31,2 27,4 7 1 44 11,1 13,1 45-1  
Sotunki  43 6,9 5 22,8 19,0 14 14 50 10,1 12,1 51-1  
Pigby  27 12,5 3 17,3 13,5 14 14 50 9,3 11,5 51-1  

kihlakunta  254 12,1 60 23,8 18,4 12 1 50 8,8 11,0 .51-1  

Hurttala 51 8,3 11 19,1 15,9 5 1 35 8,6 10,8 36-1 
Pekola 17 6,7 4 25,3 22,0 3 1 42 10,0 12,6 43-1  
Kara  13 6,5 4 13,8 9,0 6  I  17 5,4 6,1 18-1 
Oitti 22 7,5 9 30,1 24,2 8  I  41 10,8 12,7 43-1 
Tarinmaa 8 6,0 10 21,6 19,3 10 22 45 11,1 13,3 46-1 
Katinala 12 13,5 9 17,9 16,1 17 1 43 11,8 13,2 44-1 
Mervi 42 8,6 9 20,0 14,7 5  I  43 8,7 11,0 44-1 
Suontaka 18 7,9 6 20,7 18,7 5 1 38 8,3 10,3 39-1 
Koljala 42 11,9 13 22,8 19,6 10 1 43 10,3 12,6 44-1 
Rastila 12 16,2 3 29,3 24,7 23 1 43 10,8 12,9 44-1 
Salo 22 6,6 8 20,8 17,3 8 1 38 7,5 9,5 39-1 
Kuittila 51 7,3 11 16,6 14,6 6 1 29 7,1 9,1 30-1  
Nevi  lä  11 12,5 6 16,7 14,3 12  I  42 7,0 10,0 43-1 
Uusikylä 22 6,7 7 25,9 18,4 2 1 39 9,7 12,5 40-1 

kihlakunta 343 8,7 110 21,2 17,7 6 1 45 9,2 11,5 46-1 

Ahoinen 28 8,9 9 32,0 27,1 3 1 66 12,9 16,3 67-1 
Hvvikkälä 20 11,1 12 24,8 19,1 8 1 35 12,5 12,0 36-1 
Kaloinen 21 8,8 10 26,3 18,6 6 1 41 9,5 11,6 42-1 

muuttuivat saman savumäärän puitteissa. Yhtenä vuonna voi olla neljä savua 
mutta seuraavana vain kaksi. Tässä on menetelty niin, että savumäärän vähene-
minen tai lisääntyminen on laskettu samalla tavalla muutokseksi kuin jos veron-
maksajien määrä pysyisi ennallaan mutta nimet tai koukku- ja täysveroluvut vaih-
tuisivat. Savujen ja maaverojen veroyksiköiden mukaan laseminen tuottaa kui-
tenkin erilaisia tuloksia. Jos kylän yhdestä talosta lohkeaa toinen, nimien mukaan 
laskettaessa uuden veronmaksajan ilmaantuminen maakirjaan on laskettu yhdeksi 
muutokseksi, mutta sen sijaan koukku- ja täysveroluvun muutoksia tulee kaksi, 
uuden savun veroluku ja entisen pieneneminen. Porvoon läänin täysverolukujen 
seuraaminen alkaa vasta vuodesta 1570, sillä sitä ennen kyynäräluvut ovat maakir-
joissa siinä määrin täysveroiksi ryhmitettyjä ettei laskeminen ole mahdollista. 



Taulukko 11. Hattulan kihlakunnan maakirjojen veronmaksajien nimien ja koukkulukujen vuosittaiset 
muutokset. 

vuosi muuttuneet 
savut 

liukuva 
keskiarvo 

muutos- 
prosentti 

muuttuneet 
koukut 

liukuya 
keskiarvo 

muutos- 
prosentti 

1543 35 77,5 45,2 47 80,0 58,8 
1544 16 76,5 20,9 15 81,0 18,5 
1545 13 78,0 16,7 13 79,5 16,4 
1546 13 79,0 16,5 11 79,0 13,9 
1548 15 80,5 18,6 21 81,0 25,9 
1549 20 82,5 24,2 36 85,0 42,4 
1551 19 83,0 22,9 31 86,0 36,0 
1552 20 83,5 24,0 25 85,0 29,4 
1553 18 82,0 22,0 27 84,0 32,1 
1554 19 79,5 24,0 23 81,0 28,4 
1555 10 78,5 12,7 23 79,5 28,9 
1556 16 79,5 20,1 29 82,0 35,4 
1557 15 78,5 19,1 34 83,5 40,7 
1558 .11 75,5 14,6 36 81,5 44,2 
1559 9 75,5 11,9 23 80,0 28,8 
1560 8 78,5 10,2 26 79,5 32,7 
1561 2 80,0 2,5 16 80,0 20,0 
1562 8 79,5 10,1 13 81,0 16,0 
1563 10 79,5 12,6 14 81,0 17,3 
1564 3 80,0 3,8 7 81,0 8,6 
1565 6 78,0 7,7 21 81,0 25,9 
1566 9 77,5 11,6 13 81,5 16,0 
1567 9 79,0 11,4 15 82,0 18,3 
1568 6 79,0 7,6 6 82,0 7,3 
1569 4 79,0 5,1 - 81,0 - 
1570 4 77,5 5,2 2 80,0 2,6 
1571 12 73,0 16,4 20 77,5 25,8 
1572 15 70,0 21,4 30 77,5 39,7 
1573 7 71,0 9,9 10 74,5 13,4 
1574 5 72,0 6,9 - 72,5 - 
1575 19 69,0 27,5 26 72,0 36,1 
1576 12 78,0 15,4 20 72,0 27,8 
1577 18 69,0 26,1 28 71,5 29,2 
1578 5 68,5 7,3 2 69,5 2,5 
1579 23 62,0 37,1 27 69,0 39,1 
1580 11 54,0 20,4 36 64,5 55,8 
1581 23 49,5 46,5 41 59,0 69,5 
1582 14 54,0 25,9 21 60,5 34,7 
1583 30 61,5 48,8 44 63,0 69,8 
1584 11 62,0 17,7 18 64,0 28,1 
1585 11 62,0 17,7 13 61,5 21,1 
1586 9 59,0 15,3 7 59,5 11,8 
1587 10 59,0 16,9 28 61,5 45,5 
1588 9 60,0 15,0 26 63,0 42,3 
1589 16 56,5 28,3 35 64,0 54,7 
1590 6 55,5 10,8 16 62,0 25,8 
1593 1 57,0 1,8 - 58,5 - 
1594 1 57,0 1,8 - 58,0 - 
1600 31 62,0 50,0 39 63,0 61,9 
1601 4 67,0 6,0 4 67,5 5,9 
1602 26 57,0 45,6 42 66,0 63,6 
1604 32 52,0 61,5 39 60,5 64,4 
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Taulukko 12. Porvoon läänin maakirjojen veronmaksajien nimien ja täusverolukujen vuo.sittai.set muu-
tokset. 

yuosi muuttuneet 
sayut 

liukuva 
keskiaryo 

muutos- 
prosentti 

muuttuneet 
täysverot 

liukuva 
keskiarvo 

muutos- 
prosentti 

1543 4 70,5 5,7 
1544 4 70,5 5,7 
1547 12 70,5 17,0 
1549 1 70,0 1,4 . 	. 
1551 - 70,0 - .. 
1552 3 71,5 4,2 
1556 48 74,5 64,4 
1559 36 72,0 50,0 
1563 29 68,0 42,6 
1564 8 67,0 11,9 
1565 14 67,0 21,0 
1566 4 68,5 5,8 
1571 18 66,0 27,3 .. .. 
1572 10 62,5 16,0 14 65,0 21,5 
1573 4 62,0 6,5 - 64,0 - 
1574 7 63,0 11,1 12 64,0 18,6 
1575 - 64,0 - - 64,0 - 
1.576 - 64,0 - 64,0 
1577 4 64,0 6,3 64,0 
1578 4 64,0 6,3 - 64,0 - 
1.579 23 64,5 35,7 8 64,5 12,4 
1581 15 65,5 22,9 12 65,5 18,3 
1585 8 66,0 12,1 22 67,0 32,8 
1586 12 66,5 18,0 10 68,0 14,7 
1587 2 66,0 3,0 10 68,0 14,7 
1588 4 66,0 6,0 5 68,5 7,2 
1589 14 67,0 20,9 50 69,5 71,9 
1590 4 67,0 6,0 4 69,5 5,8 
1592 8 67,5 11,9 10 69,5 14,4 
1593 - 68,0 - - 70,0 - 
1.594 - 68,0 - 7 70,0 10,0 
1598 15 68,0 22,1 10 70,0 14,3 
1599 3 67,5 4,4 3 69,5 4,3 
1600 19 64,5 29,5 30 69,0 43,5 
1601 4 62,0 6,5  I  66,5 1,5 
1603 19 65,0 29,2 27 66,5 40,6 
1604 3 67,5 4,4 18 69,5 25,9 
1606 9 67,5 13,3 10 69,5 14,4 

Taulukoissa 11-12 esitetään mainittujen pitäjien arvottujen kylien - Loppi ei 
ole mukana - veronmaksajien nimien vuosittaiset muutokset. Ensimmäinen luku 
ilmoittaa, kuinka monen veronmaksajan nimi on muuttunut toiseksi, kuinka 
monta on tullut lisää tai vähentynyt edellisen vuoden maakirjaan verrattuna. 
Toinen luku tarkoittaa veronmaksajien kokonaismäärän kahden naapurivuoden 
keskiarvoa ja kolmas sitä, kuinka monta prosenttia muutos on tästä liukuvasta 
keskiarvosta. Österbergin tulos oli se, että nimien vaihtuminen oli runsaampaa 
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tutkimuskauden jälkimmäisellä puoliskolla. Suomalaisella tutkimusalueella vaih-
telu ei ole näin selväpiirteistä, sillä esim. sellaisia vuosia jolloin lähes neljännes ve-
ronmaksajien nimistä vaihtui oli Hattulan kihlakunnassa  1543, 1549, 1552, 1554, 
1575, 1577, 1579, 1581, 1582, 1583, 1589, 1600, 1602  ja  1604  kun taas Porvoon 
läänissä  1556, 1559, 1563, 1579, 1600  ja  1603.  Ehkä merkittävintä  on se,  että tutki-
muskauden loppua kohti kihlakuntien kehitys oli yhtenäisempää kuin ensim-
mäisillä vuosikymmenillä. Esim. vuoden  1556  tilanne  on  aivan erilainen, sillä Hat-
tulan kihlakunnassa tämä ei ole mikään poikkeuksellinen taite nimien muututtua 
tiheään ennen sitäkin ja sen jälkeen. Sen sijaan Porvoon läänissä tämän ajanjakson 
muutokset ovat harvinaisen suuret, joten voi ajatella vanhimpia maakirjoja suu-
ressa määrin kopioidun muuttumattomina vuodesta toiseen ja vasta tällöin mer-
kityn vanhentuneiden nimitietojen tilalle uudet. Vuodet  1593-1594  ovat molem-
missa kihlakunnissa silmiinpistävän samanlaiset ja myöskin  1600-luvun alku. 

Koukkujen ja täysverojen vuosimuutokset näkyvät samoista taulukoista. Hattu-
lan kihlakunnassa  12  vuotena koukkuluvut muuttuivat enemmän kuin veronmak-
sajien nimet  (1544-46, 1568-70, 1574, 1586, 1593-94  ja  1601),  muulloin ti-
lanne oli päinvastainen. Porvoon läänissä  12  vuotena täysverojen vaihtelu oli 
pienempi ja niin ikään  12  vuotena sama tai suurempi kuin nimien vaihtuminen. 
Vuosina  1585, I589, 1600, I603  ja vielä  1604  täysverojen muutokset ovat niin suu-
ria, että niitä voi nimittää verollepanoiksi. 

Eräs mahdollisuus tutkia verotuslähteiden asutushistoriallista arvoa  on  vielä 
mainitsematta: maakirjojen isäntien vertaaminen mahdollisesti käytettävissä ole-
vien muiden kuin verotuslähteiden nimiin. Kuninkaan kirjeistä ja harvoista säi-
lyneistä tuomiokirjakatkelmista kertyy maakirja-analyysissä mainituista kylistä 
Hattulan kihlakunnan osalta  26  mainintaa, mutta Porvoon läänin osalta  vain  
neljä. Tuomiokirjoista saatava kauppakirja-aineisto  on  vaikeinta tulkita, sillä  
1500-luvun niukkasanainen kirjoitustapa ei aina paljasta missä kaupan kohde si-
jaitsi. Esim. Hattulan ja Lehijärven käräjillä tuomittiin vuonna  1601  Jyri Pekan-
poika Jutikkala pitämään Hurttalan Antti Torkkelinpojalta —:  20  koukkua, joka 
oli tuomittu vuonna  1569.454  Maakirjoista ei löydy kummankaan osapuolen nimiä 
Hurttalasta; Sääksmäen kihlakunnan lähteitä  et  ole katsottu aiheelliseksi, tutkia eikä 
perehtyä siihen, olisiko mahdollisesti kysymyksessä eräomistus. Toisinaan oikeus-
lähteestä löytyvä tieto  on  yhdistettävissä  vain  osittain maakirjaan. Vuonna  1595  
tuomittiin Pernajan käräjillä Pitkäpään Tuomas Matinpojan tila tämän Lasse-vel-
jelle, koskei Tuomas jaksanut enää viljellä sitä.455  Tuomas mainitaan maakirjoista 
vuosina  1555-1594;  viimeksi mainittuna vuonna hänen tilansa oli kuitenkin auti-
ona.456  Seuraavassa maakirjassa, joka  on  vasta vuodelta  1598,  isäntänä  on Matti  
0Ilinpoika.457  

Eri talonpoikien nimiä mainituissa lähteissä  on  yhteensä  32  kappaletta. Näistä  
22  löytyy maakirjoista. Mielenkiintoisimmat ovat ne kolme tapausta, jolloin talon-
poika tavataan aikaisemmin muusta lähteestä kuin maakirjasta. Ensimmäinen 
näistä  on  tosin epävarma, sillä Juhana III:n kirje  on  päiväyksetön, mutta ul-
konaisen yhteyden puolesta  se  sijoittunee noin vuoteen  1577.  Kirjeen mukaan Le-
hijärven Suontaan  Matti  Martinpoika  on  valittanut raskaiksi käyneistä kyydityk-
sistä. Hän oli viiden vuoden aikana menettänyt viisi juhtaa, jotka sotaväki ja muut  

464 Hattulan ja Lehijärven käräjät 2. 1. 1601,  VA  222c:1Ov. 
456 Pernajan käräjät 1. 8. 1595,  VA  219:112-112v. 
466  VA  3466:11. 
457  VA  3475:34y. 
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olivat ajaneet kuoliaiksi.458  Maakirjassa Matti Martinpoika mainitaan vuosina 
I577-1607. Vuonna 1578 kuningas kirjoitti  Mervin  Juho 01linpojan tulipalos-
ta459, mutta maakirjoissa Juho esiintyy vasta vuosina 1581-1610. Vuonna 1580 
Uudenkylän Heikki Paavonpoika oli valittamassa muutamien kylien hallavahin-
goista.460  Maakirjoissa hänet mainitaan vasta vuosina 1583-94 ja 1604-1623. — 
Muista kuin verotuslähteistä saatavat tiedot ovat valitettavan niukat, joten niiden 
pohjalta ei voi tehdä varmoja johtopäätöksiä. Kuitenkin 22 isännän nimen löyty-
minen maakirjoista on paljon merkittävämpi todiste siitä, että maakirjoihin mer-
kittiin kunakin aikana eläneet ja isännöineet kuin kymmenen nimen yhteensopi-
mattomuus, ei vain lukumäärän takia vaan siksi, että löytymättömiä nimiä voi se-
littää ymmärrettävästi: oli mahdollista että Tukholmaan oli matkustanut valitta-
maan joku isännän omainen eikä maaveron maksaja tai että kuninkaan kirjeisiin 
ja tuomiokirjalähteisiin on tullut kopiointivaiheessa nimivirheitä.  

ass  Juhana III:n kirje s.  a. VA  Laguksen kokoelma kuninkaan kirjeitä III:130v. 
459  Juhana III:n kirje 6. 7. 1578,  VA  Laguksen kokoelma kuninkaan kirjeitä III:209. 
aho Juhana III:n kirje 26. 11. 1580,  VA  Laguksen kokoelma kuninkaan kirjeitä  IV:  131. 



6. Tutkimusalueen asutus ennen autioitumiskautta 

6.1. Hattulan kihlakunnan asutuksen yleiskehitys 1535-1559 

Jotta olisi mahdollista nähdä, millaisen asutuskehityksen jälkeen ensimmäiset 
autio-termit ilmestyvät lähteisiin, vuosiväliin 1535-1599 rajoittuva ajanjakso on 
tutkittu yleispiirteisemmin kuin myöhemmin käsiteltäväksi tuleva autioitumis-
aikakausi. Tutkiminen on tapahtunut osittain laskemalla kaikista maakirjoista ky-
läkohtaisia tietoja ja osaksi poimimalla tileistä pitäjäkohtaisia summia, mutta tilan 
puutteen vuoksi tässä on mahdollista esittää vain kihlakuntasummiksi yhdistettyjä 
tuloksia. 

Varhaisin Hattulan kihlakunnan pitäjien koukkuluku on vuodelta 1535, jolloin 
se oli 221:13 koukkua. Vuoden 1539 osalta on laskettavissa maakirjasta2, jossa to-
sin muutamien savujen koukkuluvut on merkitty tulkinnanvaraisesti, summaksi 
225:16, vuoden 1540 luku oli 226:14s, vuoden 1541 summa oli 227:204, vuoden 
1542 oli 228: 65  ja tämän jälkeen kihlakunnan koukkujen summaksi vakiintui 
229:—. Summa käsittää vain verotalonpojat sillä muita maanomistajaryhmiä ei 
merkitty maakirjaan. Vuoteen 1543 mennessä koukkuluku siis nousi noin 4 % vuo-
desta I535. Nousu on kuitenkin vain näennäinen, sillä ensimmäiset maakirjat, 
joista vain vuoden 1539 lähde on säilynyt, eivät käsittäneet kaikkia kyliä. Vuoden 
1539 vanhimmasta maakirjasta puuttuvat mm. Lopen Sajaniemi, Rengon Järvi-
öinen, Rehakka ja Kaloinen sekä Mäskälän Hiittinen ja Kilpiälä. Koskei näitä voi 
pitää verovapaina uudisasutuksina, sillä ne olivat suuria kyliä, kysymys on lähteen 
epätarkkuudesta. Vuoden 1535 pitäjäjako lienee poikennut myöhemmästä, sillä 
Janakkalaan ja Lopelle on merkitty enemmän koukkuja kuin myöhemmin. Muissa 
pitäjissä tilanne oli 1540-luvun lähteisiin verrattuna päinvastainen. 

Vuonna 1543 vakiintuneet pitäjien koukkusummat pysyivät muuttumattomina 
vuoteen I556, minkä takia niitä ei kannata taulukoida. Koukkuina mitaten siis 
Hattulan kihlakunnan tilusmäärä pysyi tänä aikana ennallaan, niin etteivät lähteet 
paljasta minkäänlaista uudisraivausta. Tarkastelukauden lopussa koukkuluku vä-
heni, sillä maakirjoista ja samalla kihlåkunnanvoudin vuotuistilityksistä poistettiin 
kuninkaankartanoiksi Mäskälän Piintälän ja Hätilän, Lehijärven Mustialan ja 
Rengon Kaurialan kylät. 

' RA KA Gärder och hjälper, VA FR  572A. 
T  VA  3668.  
• VA  2.  
• VA  3671.  
• VA  3575.  



97  

Hattulan kihlakunnan tarkastelukauden savut ja jouset esitetään liitetaulukossa  
4.  Kehityksessä saa paremman kuvan laskemalla veroyksiköistä indeksin, jonka 
lähtökohtana  on  vuosi  1541,  jotta vertailu Porvoon lääniin olisi mahdollinen. Sa-
vumäärän huippu osui vuoteen  1549,  mutta kun otetaan huomioon vuonna  1556  
kuninkaankartanoiksi poistetut kylät, viimeiset vuodet yltävät vuoden  1549  tasolle 
ja kokonaisuutena katsoen talomäärä kasvoi tarkastelukauden loppua kohti. Sen 
sijaan jousien määrän kehitys ei ollut yhtä selväpiirteistä. Matalimmat luvut osuvat 
vuosiin  1546-1548,  jolloin myös savumäärä oli alhainen, mutta  I550-luvusta ei 
voi sanoa, oliko jousiluku tasaisessa laskussa vai nousussa tarkastelukauden lop-
pua kohti. Keskimääräinen jousiluku savua kohti oli vuonna  1539  noin  1,6,  
vuonna  1549  noin  1,4  ja vuonna  1558  noin  1,5.  Hattulan kihlakunnassa siis noin 
joka toisessa talossa oli isännän ohella joku toinen jouseksi kelvannut mies. — 
koska lehmäverovoilukuja  on  tältä vanhimmalta tarkastelukaudelta käytettävissä  
vain  puutteellisesti, niiden tarkastelu aloitetaan vasta  1560-luvusta. 

Kihlakunnan kokonaissummia tarkasteltaessa Hattulan kihlakunnan vanhin 
tutkimuskausi näyttää siis selväpiirteiseltä: koukut pysyivät muuttumattomina sen 
jälkeen, kun ne oli ensin saatu kaikki kerätyiksi lähteisiin, mutta savu- ja jousi-
määrän vaihtelu vastannee asutuskehityksessä tapahtuneita muutoksia. Kuva kui-
tenkin muuttui tutkittaessa yksityiskohtaisemmin aikakauden maakirjoja. Niistä 
huomaa ensinnäkin sen, että neljänneskuntajako saattoi vaihdella vuodesta 
toiseen; kylät siis jaettiin eri vuosina veropiireiksi eri tavoin, vaikka pitäjien kouk-
kusummat pysyivät muuttumattomina. Samalla jaettiin myös yksityisiä kyliä eri 
neljänneskuntiin tai jopa pitäjien kesken. Pysyviksi muutoksiksi vuosisadan lop-
puun verrattuna muodostui  se,  että Mäskälän Kirstulan ja Lehijärven Teuron 
puolikasneljänneskunnat jäivät pois. 

Edellä  on  käynyt ilmi, että kylien sisällä talonpoikien koukkuluvut vaihtelivat 
vuosittain, vaikkei taulukosta  11  näykään, kuinka moni koukkuluvun muutos ai-
heutui siitä, että kylään tuli lisää veronmaksajia tai entisiä hävisi  maiden  sulautu-
essa toisten tiloihin lisämaiksi. Myös kylien koukkuluvut vaihtelivat vuodesta 
toiseen, joten savujen koukkulukujen muutokset eivät tasanneet toisiaan vakiona 
pysyneeksi kyläsummaksi. Koska koukku määritellään lähteissä tangon avulla mi-
tattavaksi tilusmitaksi, jatkuva vuosivaihtelu ei sovi koukun käsitteeseen.  On  hyvin 
epätodennäköistä, että kylän tilusomistukset vaihtelivat vuodesta toiseen. Voisi 
ajatella sen sijaan, että vaihtelu tasoittuisi jakokunnan sisäiseksi. Maakuntahisto-
rian mukaan Ihalempi, Leiniälä ja Pelkola muodostivat vanhan omistusyh-
teisön.6  Niiden koukkuluvut maakirjoista vuosilta  1539, 1545, 1549  ja  1555,  ovat: 
(lähteet  VA 3668:134-141, VA 3689:150-156, VA 3716:20v-22v  ja  :46-47v  ja  
VA 3780:8-14) 	 1539 	1545 	1549 	1555  

Ihalempi 	 3: 7 	 4:18 	 4: 8 	 4: 4  
Leiniälä 	 4: 4 	 3:16 	 3:22 	 4:— 
Pelkola 	 4: 7 	 4:13 	 2:13 	 4:13  

vhteensä 	 11:18 	12:23 	10:19 	12:17  
Toinen vastaava laskelma saadaan Hattulan Hurttalasta ja Mierolasta:  

1539 	1545 	1549 	1555  
Hurttala 	 4:21 	 6: 4 	6: 1 	 6: 4  
Mierola 	 4:10 	3:23 	 3:10 	3:23  

yhteensä 	 9: 7 	10: 3 	 9:11 	10: 3 

6  Niitemaa 1955 s. 277. 
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Ja esitettäköön vielä kolmas: 
1539 1545 1549 1555 

Tenhiälä 1:23 1:19 2: 	2 1:22 
Pekola 2: 	8 2: 	8 1: 	8 1: 	8 
Metsäkylä — —:22 —:22 —:22 

yhteensä 4:77 5: 	1 5: 	8 4: 4 

Nämä esimerkit riittänevät todistamaan sen, ettei kylien koukkulukujen vaihtelu 
tasoitu maanomistusyhteisön sisäiseksi. 

Toiseksi selitysperusteeksi voi ajatella, että kyläjako vaihteli vuosittain: sama 
asutus jakaantui maakirjoissa kyliksi eri vuosina eri tavoin, niin että talojen kir-
joittaminen eri naapuriyliin sai aikaan kylän koukkuluvun nousun tai laskun. 
Näin ei kuitenkaan ollut laita. — Kylän koukkulukujen vuosivaihtelun määrä on 
laskettu samoista 15 kylästä, jotka olivat tarkastelun kohteena lähdekriittisessä lu-
vussa, ja samalla en merkitty myös savumäärän muutos. Kylän koukku- ja savu-
määrä muuttui edelliseen maakirjaan verrattuna taulukon 13 lukujen mukaisesti. 

Taulukko 13. Hattulan kihlakunnan 15 kylän koukku- ja savumäärän muutos edelliseen maakirjaan 
verrattuna. 

vuosi koukkuluvun muutos savuluvun muutos 
1543 1 	I 9 
1544 4 7 
1545 4 5 
1546 4 6 
1548 6 7 
1549 8 7 
1551 7 7 
1552 7 8 
1553 9 5 
1554 8 4 
1555 6 4 
1556 8 8 
1557 8 7 
1558 8 7 
1559 9 4  

Kun Lopen taulukointivuosia  on vain 13,  niin Kaloisten koukkuluku muuuttui 
viitenä vuotena ja savuluku  vain  kerran, Ahoisten vastaavasti  10  ja  9  sekä Hyvikkä-
län  5  ja  7. 

Jos 15  kylän koukku- ja savuluvut olisivat muuttuneet jokaisessa maakirjassa 
edelliseen vuoteen verrattuna, muutoksia olisi kertynyt yhteensä  225.  Taulukosta  
13  niitä  on  summattavissa koukkujen osalle  107  ja savujen  95  eli talojen määrä 
muuttui harvemmin kuin koukkujen, vaikka olettaisi tilusmäärien pysyvän ennal-
laan. Pirinen  on  todennut myöhäiskeskiajan kirkollista verotusta tutkiessaan, että 
myös kruunun verohallinnossa oli yleistä määrätyn veron jäätyminen kiinteäksi 
taksaksi. Maakirjalaitos ja tilinpito olivat vielä niin kehittymättömiä, ettei veroja 
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ollut mahdollista tilittää yksityisen veronmaksajan ja verorasituksen tarkkuudella.' 
Hämeen tarkasteltavana olevaan ajanjaksoon sovellettuna ajatuksen voisi ymmär-
tää niin, että kun vanhimpiin maakirjoihin ja ensimmäisiin tileihin oli yritetty ke-
rätä veronmaksajakunta niin tarkasti kuin se oli mahdollista ja kirjoitettu koukku-
luvut, näistä kihlkunnan 229 koukusta ja varsinkin pitäjien koukkusummista tuli 
tavallaan kiinteä sopimusvero, jonka mukaan parselit oli saatava seuraavinakin 
vuosina. Tästä "sopimusverosta ' vastaaminen jaettiin pitäjän eri kylien ja eri ta-
lonpoikien kesken eri vuosina eri tavoin, koska verojen kanto oli vielä tavallaan 
kollektiivista keskiaikaiseen tapaan. Lähteitä ei voi tulkita niin, että koukun mu-
kaan mitatut tilusomistukset olisivat muuttuneet, vaan niin että kokonaisverotaak-
kaa jaettiin veronmaksajakunnan kannettavaksi eri vuosina eri tavoin siitä huoli-
matta, että maakirjalaitoksen tarkoituksena oli saada verotus kohdistumaan oikeu-
denmukaisesti jokaisen maanomistukseen. Tämän verokäytännön selitykseksi kes-
kiaikaisen tavan jatkumisen ohella voitaisiin esittää olettamus, että koukku mittasi 
huonosti eri kylien ja veronmaksajien kantokykyä ja että verorasitus oli niin ras-
kas, ettei kruunun viranomaisten onnistunut pyrkimyksistään huolimatta kirjoit-
taa pysyvää veronmaksajien oikeudenmukaiseksi kokemaa maakirjaa, jonka mu-
kaan verot olisi peritty vuodesta toiseen. Olisi mielenkiintoista tutkia jokaisen ky-
län koukkuluku vuosittain ja katsoa, muuttuivatko nämä satunnaisesti vai ehkä 
niin, että verorasitus kohdistui ensin kihlakunnan keskeisiin kyliin ja levisi vähitel-
len syrjäisempiin. 

Millainen sitten oli tämän ajanjakson asutustilanne, Österbergin sanojen mu-
kaan "lähteiden takana vallinnut todellisuus" ?8  Siitä on hyvin vaikea tehdä päätel-
miä, koska kuva on ristiriitainen. Sakkolukujen tuomiot oikeiden koukkulukujen 
ja kaikkien jousten merkitsemisestä viittaavat siihen, että tarkoituksena oli kerätä 
veroluetteloihin kaikkien tilusomistukset ja kaikki veroyksiköt mahdollisimman 
tunnollisesti. Mutta kun maakirjojen yksityiskohtainen tutkiminen paljastaa, että 
käytännössä veronkantoa voi luonnehtia keskiaikaisen kollektiiviseksi, on mahdo-
tonta sanoa edes sitä, mikä oli kunkin kylän "oikea" talomäärä savuluvun vaihdel-
lessa tiettyjen ääriarvojen välissä. Kihlakunnan kulloisetkin kokonaissavumäärät 
paljastavat täten ainoastaan sen, kuinka monta veronmaksajaa osallistui tiettynä 
vuotena verojen maksamiseen. Verotuksellisen talomäärän nousua voi tulkita 
kahdella eri tavalla, joko niin että maakirjoihin merkittiin asutuksen lisäänty-
minen tai niin, että nyt tavallista suuremman maksajamäärän oli osallistuttava ve-
rotaakan kantamiseen. 

6.2. Porvoon läänin asutuksen yleiskehitys 1540-1569 

Porvoon läänin pitäjittäiset täysverosummat pysyivät tileissä muuttumattomina 
vuodesta 1540 kuninkaankartanoiden perustamiseen saakka, niin että Helsingissä 
ja Sipoossa oli 200 täysveroa, Pernajassa 160 ja Porvoossa 220 eli yhteensä 780. 
Toisin kuin Hattulan kihlakunnassa pitäjät olivat näin täydellisiä jo vanhimmissa 
lähteissä. Maakirjat osoittavat aivan toisenlaista vakiintuneisuutta kuin hämä-
läisellä tutkimusalueella, sillä kylät jaettiin pitäjiin ja neljänneskuntiin jatkuvasti 
samalla tavalla. Sen sijaan kylien täysveroluvut muuttuivat jonkin verran, mutta 

Pirinen  196213 s. 265. 
s  Österberg  1971 s. 53.  
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maakirjan neljännesten summiksi ja siten myös pitäjäsummiksi laskettaessa nämä 
muutokset, varsinkin jos ne olivat täysveron murto-osia, jätettiin huomiotta ja 
neljänneskunnan summaksi kirjoitettiin sama luku joka oli ollut ennenkin. Liite-
taulukkoon 5 on kirjoitettu maakirjoista kylittäin lasketut luvut, joista näkyy ettei 
tileihin vuodesta toiseen merkitty 780 täysveroa sanonnasta huolimatta (vertaa s. 
78) pohjautunut tarkasti maakirjaan. 

Neljän vuoden — vuosien I540, I544, 1547 ja 1553 — maakirjoista on lasketta-
vissa kyliä toisiinsa vertaamalla, että Helsingissä pysyi aivan samana 48 kylän täys-
veroluku, kolmen nousi ja viiden laski sekä että kuudessa tapauksessa aikaisem-
man vuoden kyläjako muuttui, niin että kun esim. vuonna 1540 Konungsbölen ky-
län täysveroluku oli kaksi ja Kilo puuttui, vuoden 1544 maakirjassa molemmilla 
kylillä oli yksi täysvero. Nämä tekniset muutokset on laskettu molempien kylien 
osalta, siis tässä tapauksessa kahdeksi. Pernajassa pysyi vakiona 43 kylää, kuuden 
kylän täysveroluku nousi, neljän laski ja kahden muuttui. Porvoossa säilyi ennal-
laan 66 kylän luku, kahden nousi, neljän laski ja kahden muuttui, kun taas Si-
poossa pysyi vakiona 53 kylän täysverojen määrä ja vain yhdessä tapauksessa 
muuttui. Siis yhteensä 245 kylästä kerrassaan 210 pysyi täysin ennallaan ja vain 10 
%:ssa kylän täysveroluku nousi tai laski ja loput tapaukset olivat niitä, joissa aluksi 
jakokuntana merkitty alue kirjoitettiin kyliksi tai tehtiin muu tekninen muutos. 
Vuoden 1540 veronpano osoittautui siis kyläkohtaisesti niin onnistuneeksi, ettei 
sitä tarvinnut korjata kuin harvoissa tapauksissa. — Kiintoisinta liitetaulukon 
5 luvuissa on se, ettei ensimmäisissä maakirjoissa ollut aivan tilien esittämää 780 
täysveroa, mutta vuodesta 1547 niistä on laskettavissa hieman enemmänkin. 
1560-luvulla täysveromäärät laskivat siksi, että rälssiksi muuttuneet talonpojat pois-
tettiin maakirjoista. 

Kuten veroyksikköjen esittelyssä todettiin, savu ei ollut Porvoon läänissä van-
hastaan vuotuisen pääveron kantoyksikkö vaan nimismiehenveron (vertaa s. 74). 
Tämän takia aikaisemmat savumäärät ovat saatavissa vuosien 1541 ja 1542 nimis-
miehenveron tilityksistä. Porvoon läänin ensimmäinen maakirja sen sijaan käsitti 
kaikki veronmaksajat, olivat nämä asuttuja savuja tai eivät, ja samoin vuoden 1543 
maakirja. Sen sijaan vuodelta 1544 on olemassa kaksi maakirjaa, toinen Uuden-
maan läänin lähteissä ja toinen Karjalan. Edellinen käsittää kaikki maaveron mak-
sajat ja jälkimmäinen vain savut. Vuodesta 1547 maakirjoihin merkittiin, mikä osa 
maaveron maksajista oli savuja. Porvoon lääni erosi Hattulan kihlakunnasta siinä, 
että tileihin kirjoitettu savuluku poikkesi lähes säännöllisesti maakirjasta nimi ni-
meltä laskettavasta. Kun sekä tilejä että maakirjoja on säilynyt tältä vanhimmalta 
tarkastelukaudelta vain puutteellisesti, vasta varsinaisella autioitumiskaudella esi-
tetään rinnan molempien lähdesarjojen mukaiset kihlakuntasummat; tässä todet-
takoon vain esimerkiksi, että tilien mukaan Helsingissä oli vuosina 1563, 1564 ja 
1565 kaikkina vuosina 318 savua, mutta maakirjoista on laskettavissa 320, 328 ja 
3I9. Vastaavasti vuonna 1566 Helsingissä oli tilien mukaan 317 savua ja maakir-
jasta kertyy 324, Pernajan luvut olivat 391 ja 392 sekä Porvoon 547 ja 491, joten 
tämän viimeksi mainitun pitäjän ero oli suurin.9  

Liitetaulukkoon 6 on laskettu myös savuista indeksit siten, että vuoden 1541 ti-
leistä saatava summa on merkitty luvuksi 100,0. Savuluku oli korkealla sinä sa-
mana vuonna 1549, jona Hattulan kihlakunnankin maakirjassa oli epätavallisen 
paljon savuja, mutta vielä korkeampiin savumääriin päästiin vuosiin 1556 ja 1559. 

9  VA  3227,  VA  3244,  VA  3261 ja  VA  3230,  VA  3246,  VA  3263 sekä  VA  3277 ja  VA  3278. 
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Tutkimuskauden loppua kohti indeksi laskee. Tämä savumäärän väheneminen 
johtuu siitä, että maanluonnon muuttumisen takia lähteistä poistettiin savuja. 
Täysveroina laskien tämä poisto oli 68 eli noin 8,7 % tarkastelukauden alusta. Jos 
olettaa, että vähennys oli savujen mukaan laskien samansuuruinen ja ottaa huomi-
oon nämä poistetut indeksiä laskettaessa, savuluku oli 1560-luvun lopussa hieman 
korkeampi kuin vanhimpien lähteiden aikaan. 

Vanhimmat kirkollisen verotuksen nominaaliluettelot ovat säilyneet spora-
disesti, niin että niitä on hankalaa yhdistää kihlakuntasummiksi. Pitäjittäin laskien 
eri pitäjissä oli nokkia veronmaksajaa kohti: 

Helsinki: 1556 = 2,7 Pernaja: 1560 = 1,2 
1564 = 2,7 1564 = 2,1 
I565 = 2,7 1565 = 2,3 
1566 = 2,5 1566 = 2,3 
1569 = 2,9 1569 = 3,1 
1570 = 2,5  

Porvoon luvut olivat: 1547 = 2,4 ja Sipoon: 1556 = 2,4 

	

1560 = 1,4 	 1569 = 2,7 

	

I564 = 2,4 	 1570 = 2,6 
1565 = 2,4 
1566 = 2,0 
1569 = 2,1 ja 2,3 

Lehmäveroluvut ovat samojen lähteiden mukaan seuraavat: 

Helsinki: 1556 = 3,6 Pernaja: 1555 = 3,2 
1558 = 4,4 (yhteinen Sipoon kanssa) 1558 = 3,6 
1564 = 2,9 1560 = 2,1 
1565 = 2,9 1564 = 3,6 
1566 = 2,7 I565 = 3,6 
1569 = 3,7 1566 = 3,5 
I570 = 3,0 I569 = 4,2 ja 3,5 

Porvoo: 1547 = 2,5 Sipoo: 1556 = 4,4 
1559 = 2,4 1558 katso Helsinki 
1560 = 2,7 1569 = 3,8 
1566 = 2,8 1570 = 2,8 
1569 = 2,8 ja 2,5 

Yhteinen piirre yllä oleville luvuille on se, että ne olivat matalimmillaan 1560-
luvun ensimmäisinä vuosina ja nousivat sen jälkeen, vaikka eri pitäjien nokka- ja 
lehmämäärät eivät kehittyneet samalla tavalla. 

Kymmenysluettelot ovat nekin säilyneet vain sporadisesti tältä ajanjaksolta. Kun 
laskee ensinnäkin, mikä määrä maakirjojen savuista oli mukana kymmenysluette-
loissa, huomaa että pitäjien kesken oli huomattavia eroja. Porvoon kymmenyslu-
ettelossa oli kaikkina vuosina enemmän veronmaksajia kuin saman vuoden maa-
kirjassa, Pernajassa usein, mutta Helsingissä ja Sipoossa vain osa maaveron mak-
sajista suoritti kymmenykset. Pitäjien prosenttiluvut ovat seuraavat: 
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Helsinki: 1565 = 97,5 
1566 = 98,4 
1569 = 98,7  

Porvoo: 1547 = 110,2 
1555 = 109,5 
1563 = 117,2 
1566 = 107,9 
1569 = 118,9 

Pernaja 1555 = 94,1 
1557 = 106,3 
1564 = 99,0 
1565 = 110,2 
1566 = 109,5 
I569 = 113,1 

Sipoo: 1565 = 82,7 
1569 = 89,8 

Toiseksi on laskettu, kuinka monta kappaa veroa kertyi kutakin kymmenysluet-
teloissa mainittua verotalonpoikaa kohti; loiset on jätetty pois. Pitäjäkohtaiset 
kappaluvut ovat seuraavat: 

Helsinki: 1548 = 14,9 Pernaja: 1555 = 11,2 
1557 = 13,8 1557 = 9,1 
1565 = 8,8 1564 = 12,0 
1566 = 6,6 1565 = 16,5 
1569 = 12,2 1566 = 13,8 

1569 = 13,2 

Porvoo: 1547 = 10,3 Sipoo: 1548 = 12,0 
1555 = 5,7 1555 = 6,2 
1557 = 6,4 1558 = 7,6 
1563 = 7,2 1565 = 8,5 
1565 = 8,7 1566 = 8,0 
1566 = 7,6 I569 = 8,7 
1569 = 6,6 

Koko Porvoon läänin keskimääräiset kappaluvut verotalonpoikaa kohti olivat 
1565 = 10,8, 1566 = 9,1 ja 1569 = 9,8 kappaa. - Eri pitäjien luvut poikkeavat 
toisistaan niin paljon, etteivät ne voi osoittaa eri pitäjien välisiä satojen eroja vaan 
pikemminkin eri kirkkoherrojen tehokkuutta verojen kerääjinä. 

6.3. Ulkoveronomistukset  

Hattulan kihlakunnan vanhimpien maakirjojen veronmaksajat  on  merkitty  3  
tavalla:  (1)  useimpien maaveron suorittajien nimen perään  on  kirjoitettu jousi-
luku,  (2)  muutamilla  on  tämän sijasta sana "savu" eli  "rök"  ja  (3)  kolmannella 
tyypillä jousen paikka  on  tyhjä tai toisinaan jousiluvun paikalle  on  kirjoitettu 
sanat ' kold  jord  . Ensimmäisen tyypin veronmaksaja suoritti kruununverot kai-
kilta maakirjayksiköiltä eli koukulta, savulta ja jouselta, kun taas  rök-maksaja oli 
savu, joka ei maksanut jousiveroa koskei talossa ollut yhtään jouseksi kelvannutta 
miestä.  Monet  näistä savuista  on  kirjoitettu naislesken nimiin. Jouseton oli sel-
lainen maakirjayksikkö, josta maksettiin ainoastaan koukun mukainen maavero, 
ei muiden yksiköiden perusteella. Sitä ei summattu tilejä tehtäessä savulukuun. 
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Lähteet selittävät jousetonta veronmaksajaa kerran näin: "Teslikist huart  mans  
nampn  är  en  rök,  dher  som  boger  stor  effter,  och  ther  ingen  boga  är,  ther  är heller 
inge  röch, wthn koldt".10  Mitään muuta termiä kuin kold  jord  ei tunneta 
kihlakunnan maakirjoissa, mutta eräässä sakkoluettelossa vilahtaa kerran sana, 
jota käytetään muualla Suomessa, ulkoveronmies: Mäskälän käräjillä tuomittiin 
vuonna  1564  Koljalan Erkki Matinpoika kolmen markan lakkoon, koska hän oli 
laittomasti luvannut että ulkokylänmies saisi viljellä koko kylän maita,  "en  wtbys  
man till  aat  bruka  hele  byess  iord"." 

Kameraalisesti kold  jord  oli siis yksiselitteinen: maakirjayksikkö, jolta suoritet-
tiin  vain  koukkuluvun mukainen vero. Sen asutuksellisen luonteen ja mahdol-
lisesti synnynkin selvittämiseksi  on  etsitty tietoja koko Hämeestä eikä  vain  Hattu-
Ian  kihlakunnasta. — Hauhon pitäjän jousettomia selitettiin vuonna  1558  sano-
malla: nämä  on  kirjoitettu jousellisiksi savuiksi toisiin kyliin, koska  he  omistavat 
maata toisissa kylissä."Sääksmäen kihlakunnassa selitettiin vuonna  1550  eräästä 
jousettomasta: ei ole savu eikä jousi, koskei ole asuttu.'s Kold jordit olivat siis 
asukkaattomia omistuksia, joista suoritti koukun mukaan kannettavan maaveron 
jossain muualla asuva talonpoika. Kun  öde-termillä merkityistä autioista  on  olen-
naisen tärkeää yrittää selvittää, kuinka moni niistä oli demografisesti ja agraa-
risesti autio eikä  vain  kameraalisesti, jokainen kold  jord  oli demografinen autio eli 
asumaton, muttei sen sijaan agraarinen eikä kameraalinen, koska  se  oli viljelty ja 
siitä maksettiin maavero. — Kold jordit katoavat Hämeestä ja varsinkin Hattulan 
kihlakunnasta  1570-luvun alkuun mennessä, joten niitä  on  mahdotonta tutkia 
myöhempien aikojen kartoista tai muista nuoremmista lähteistä; sitä tärkeämpää  
on  käyttää hyväksi kaikki  1500-luvun aineisto. 

Maakirjoista  on  todettavissa, että eräs ulkonainen seikka jakaa Hattulan kihla-
kunnan kold jordit kahteen ryhmään: toiset  on  kirjoitettu kyliin, jotka  on  jaettu 
eri pitäjien tai eri neljänneskuntien kesken, niin että yhden talonpojan nimissä 
saattaa olla tavallinen asuttu savu toisaalla ja asumaton kold  jord  toisaalla; kui-
tenkaan ei kaikilla jaettujen kylien kold jordeilla ole vastinesavua kylän toiseen pi-
täjään tai neljänneskuntaan kirjoitetussa osassa. Voisi ajatella että kysymys olisi 
yhden isännän  talon  jakamisesta veroteknisesti, jotta neljänneskunnat ja pitäjät 
saatiin koukkuluvuiltaan tavoitellun suuruisiksi.  On  kuitenkin tuskin todennä-
köistä, että  vain  yhden  talon  sarkajakoisessa kylässä omistavan veronmaksajan 
koukkuluku olisi jaettu, jolloin hän olisi joutunut suorittamaan talostaan veron 
kahden eri pitäjän tai neljänneskunnan veronkerääjälle. Tätä väitettä, kuten 
yleensä kaikkia kold  jord  -tulkintoja  on  vaikea todistaa lähteiden puutteen takia, 
mutta eräistä maakirjojen sanonnoista päätellen omistukset sijaitsivat maantieteel-
lisesti erillään eikä kysymyksessä ollut yhden  talon  jakaminen teoreettisesti, vaikka 
kylän nimi olisi kirjoitettu samaksi siinä kylässä, johon talonpoika oli kirjoitettu 
savuksi ja siinä, jossa oli hänen nimiinsä merkitty kold  jord.  Tästä lienee parhaana 
esimerkkinä kaakkoishämäläinen Jaalan kylä, joka oli maakirjoissa jaettuna Hollo-
Ian  kihlakunnan moneen eri neljänneskuntaan ja pitäjään. Vuonna  1601  maakir-
jassa selitettiin Tennilän pitäjän —:  4  koukun  Matti  Pekanpojan kold jordia sano-
malla, että hän asuu Uudenkylän pitäjän Jaalassa." Uudenkylän eli Ruuhijärven  

1Ö VA 3689:2v. 
" VA 3978:32. 
t 2  VA 3864:2. 
" VA 3727:23. 
" VA 4357:1Oy. 
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neljänneskunnan Jaala sijaitsi tiettävästi nykyisen pääkylän paikalla ja Tennilän eli 
Artjärven Jaala Pyörylän tienoilla.15  Mäskälän Turengin neljänneskunnassa oli 
yksi Hyvinkään kylän nimen alle kirjoitettu kold  jord,  joka pysyi lähteissä maakir-
jojen alusta vuoteen  1565,  kun Hyvinkää muuten kylänä kuului Lopen pitäjän He-
rajoen neljänneskuntaan. Tommila arvelee, että kysymyksessä oli jäännös vanhasta 
eräpalstasta ja toisaalla sanoo, että tämä oli Nikkilän  talon  viljelmä tila.16  Nämä 
esimerkit osoittavat, että kold jordien tarkka paikallistaminen vaatisi paikallishis-
torioitsijan työmäärää, mikä ei ole tässä mahdollista. Mutta todettakoon vielä, että, 
tuskin aikakauden läänityskirjeisiin olisi jaettu yhtä taloa kahden eri pitäjän mu-
kaan, jos kysymyksessä olisi ollut tilapäinen verontasaus. Esim. vuonna  1569  Le-
paan Hannu Björninpoika sai rälssiksi —:  2  koukkua kold Jjordia Lammin pitäjän 
Hauhialan neljänneskunnan Viitailan kylästä ja —:  4  koukkua Asikkalan pitäjäs-
tä eli yhteensä yhden tilan." 

Jollei kold  jord  sijainnut kylässä, joka oli jaettu eri neljänneskuntiin tai pitäjiin, 
sen omistajaa ei voi jäljittää kuin poikkeustapauksissa, sillä maakirjaan merkittiin 
maaveron maksajasta ainoastaan etunimi ja patronyymi.  On  kuitenkin tapauksia, 
joissa ulkoverojen omistajat paljastuvat oikeudellisista lähteistä. Sääksmäen kärä-
jillä tuomittiin vuonna  1556  Valkeakosken 0IIi Hemminginpoika  40  markan sak-
koon, koska hän oli kahtena vuonna salannut Kankaisten kylässä omistamansa —:  
6  koukkua.18  Suomen asutuksen yleisluettelosta selviää, että tämä omistus oli ollut 
0I1i Hemminginpojan nimissä, jopa välillä jousellisena eli asuttuna talona ja vä-
lillä sakon mukaisesti lähteistä poissa. Myöhempiä isäntiä  SAY on  yhdistänyt niin, 
että tästä syntyi Alhaisten talo, joka autioitui jo vuonna  1583.19  

Toinen Hämeessä, varsinkin Sääksmäen kihlakunnassa käytetty termi oli  utjord.  
Tämä näkyy esim. vuoden  1563  tileissä, jossa  on  rinnastus "kold 'ordher  eller  iwt-
iorder".2° Sama termi tulee näkyviin eräässä kiinnostavassa oikeudenkäyntiläh-
teessä. Saarioisten vuoden  1564  käräjillä tuomittiin Salmen kylän 0I1i  Lassen-
poika  40  markan sakkoon, koska hän uhmasi Kuninkaallisen Majesteetin man-
daattia, jonka mukaan häneltä oli tuomittu  "all  thenn vtiordt  han brukade  i Lauc-
kelaby", mistä hän oli valittanut Ruotsiin saakka katsottuaan kärsineensä vää-
ryyttä. Oikeus oli verottajan puolella, sillä kukaan talonpoika ei saanut vallata it-
selleen enempää maata kuin jaksoi viljellä — keskiajalta periytyvä talonpoikaisen 
maaomaisuuden rajoittamisperiaate, jota selitettiin luvussa  3.2  — niin että 0Ili 
Ketara menetti sekä maan että sen sadon.21  Tämä omistus ei näy maakirjoissa Lau-
keelan kylän kohdalla vaan Saarioisten pitäjän Salmen kylän kold jordina; ulkove-
ronomistus  on  siis kirjoitettu omistajansa eikä sijaintinsa kylän mukaisesti. Savuksi 
01li Ketara  on  kirjoitettu Kalvolan pitäjään jaettuun Salmen kylään.22  Termit kold  
jord  ja  utjord  olivat siis tutkimuskauden Hämeessä synonyymejä mutta niin, että 
maakirjoissa käytettiin  vain  edellistä ja että jälkimmäisen tapaan muista lähteistä, 
mm. tileistä ja oikeudellisista asiakirjoista. Vuonna  1525 Jakob  Wunderdranckille 
lahjoitettiin Kulsialan pitäjästä Kuiseman kylän lisäksi muutamia utjordeja.25  

15  Halila 1939 s. 70. 
16  Tommila 1958 s. 52 ja 67. 
17  VA  4066:21v, pohjana kuninkaan kirje 25. 11. 1569. 
18  VA  3809:36. 
"  SAY  Pälkäne 1539-1599. 
20  VA  3969:6. 
21  VA  3981a:3. 
22  SAY  Saarioinen ja Kalyola 1539-1579. 
23  Kustaa Vaasan kirje 9. 4. 1925, reg. s. 81. 
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Myös Hattulan kihlakunnasta tunnetaan utjord-temi, Lopen Hunsalasta. Tho  
mas  Nilsinpoika luovutti sen vuonna  1558  Kustaa Vaasalle samalla kun Rengon 
Vaimarlan tilan.24  Kruunun tileissä tämä  utjord  mainitaan  vain  harvoin, esim. 
vuonna  1572,  mikä selittynee sillä että vuonna  1609  mainitaan sen olevan kolmen 
Hunsalan kylän talonpojan viljelyksessä.25  

Yllä olevissa tapauksissa utjordin viljeleminen ja sadon mainitseminen viitannee 
siihen, että kysymyksessä oli pelto, mutta lähteistä saa myös toisenlaisia tietoja. 
Vuonna  I559  rinnastetaan Tuuloksen pitäjän Luopioisissa "vtjord  eller  ere-
mark"26  ja eräs Asikkalan pitäjän  utjord  oli  vain  takamaata, samaa kuin utmark.27  
Muualta Suomesta löytää mitä mielenkiintoisimpia nimityksiä asuinkylän ulko-
puolella sijaitsevista tilusomistuksista; esim. Satakunnassa mainitaan "utbysjord i 
Langå äremarck".28  Lähteet paljastavat siis sen saman kaksinaisuuden, jota selitet-
tiin luvussa  3.3:  utjord  eli kold  jord  voi olla sekä kylän rintapellossa sijainnut 
muualla asuvalle kuulunut omistus että erillinen takamaahan rinnastettava tilus-
kokonaisuus.  

On  valitettavaa, että ulkoveronmaista  on  kovin vähän lähteitä. Edellä mainitut 
Tuuloksen erämaa ja Asikkalan takamaa paljastuvat kuitenkin verojensa valossa 
sellaisiksi omistuksiksi, joita ei voi pitää tavallisessa mielessä erämaina tai taka-
maana. Tuuloksen "utiord", jota kutsutaan myös sanalla "eremarck", mainitaan 
olleen ennen Hauhon Okerlan kylän alaisena ja  se  maksoi vuonna  1561  kruunulle  
2 I/2  leiviskää voita ja yhtä paljon kuivia haukia. Erityisesti näin huomattava voi-
vero viittaa pysyvämpään maatalouteen kuin erämaan nautintaan. Asikkalan  ut-
mark,  joka sijaitsi Paakkolan kylässä, ei sekään sovi veroiltaan normaaliksi taka-
maaksi, sillä siitä maksoi eräs Jaakonpoika mm. humalaa, rautaa ja villaa.29  

Verottaja käytti siis sekä kold  jord-  että  utjord  -termejä sellaisista maaveron 
maksuyksiköistä, jotka eivät olleet asuttuja taloja. Maakirjoista tai tilien merkin-
nöistä ei näy omistuksen laatu. Näitä kold jordeja vuosi vuodelta seuraamalla, si-
käli kuin Hattulan kihlakunnassa ylipäänsä  on  mahdollista seurata, voisi laskea 
mikä osa niistä muuttuu asutuiksi savuiksi, kun ne katoavat maakirjoista 1570-1u-
vulle tultaessa. Koska ulkoverot lakkaavat olemasta niin, että ne muuttuvat joko it-
senäisiksi savuiksi tai niiden koukkuluvut sulautuvat toisten savujen koukkuihin, 
niiden tilusomistus ei voi olla eri luontoista kuin asuttujen talojen. Kihlakunnan 
asutustilanne oli siis ensimmäisestä maakirjasta  öde-termillä ilmaistuun autioitu-
miskauteen saakka sellainen, että maanomistajia oli vähemmän kuin maaveron 
maksuyksiköitä, koska osa talonpojista omisti asumansa  talon  lisäksi viljelysmaata 
jossain toisessakin kylässä. Kruunun haltuun joutuneita  utjord-omistuksia selitet-
tiin kyllä erämaa-sanoilla, mutta niiden vuokra viittaa siihen ettei kysymyksessä ol-
lut turkiksia tuottava eräalue vaan maanviljelykseen käytetty tilusomistus.  On  hy-
vin epätodennäköistä, että mitkään näistä omistuksista olivat alkuperäisiä erä- tai 
takamaita, vaikka niitä  1500-luvun puolella käytettiin tällaisina. Kameraalinen 
käytäntö oli sellainen, ettei kauko-omistusta kirjoitettu omaksi maaveron maksu-
yksikökseen ennen kuin  se  mahdollisesti asutettiin, vaan  se  oli osa omistajansa sa-
vun koukkulukua. Erämaat kirjoitettiin erillisinä  vain  niihin erityisiin luetteloihin,  

2'  Bidrag III  s. 391-392. 
25  RA KA Arv och eget, VA FR  318. 
26  VA  76a:10. 
27  VA  76:7. 
28  Suvanto  1973 s. 113. 
Z9  VA  3925:12y  ja  :9.  
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joita laadittiin niiden peruuttamisen yhteydessä. Erityisesti Kaakkois-Hämeestä  on  
todistettavissa, että lukuisat maa-päätteiset takamaat kirjoitettiin itsenäisiksi maa-
kirjayksiköiksi vasta sitten, kun ne muodostuivat uudisasukkaiden taloiksi, siitäkin 
huolimatta että niillä saattoi olla oikeudenkäyntilähteissä oma verolukunsa. Tekisi 
näin ollen mieli väittää, että koska kold jordit ja utjordit kirjoitettiin maakirjoihin 
alun perin erillisiksi maaveron maksuyksiköiksi eikä osaksi haltijansa savun kouk-
kulukua, ne olisivat aikaisemmin olleet itsenäisiä tiloja. Sen sijaan ei voi sanoa, mi-
ten ne olivat joutuneet muualla asuvien haltuun, ostamalla, perimällä vai niin, että 
tarmokkaimmat talonpojat ottivat haltuunsa autioituneita taloja kasaamalla itsel-
leen verottajan harmiksi enemmän maata kuin normaalitilaan kuului, mikä näkyy 
Salmen 01li Ketaran tapauksesta. Eräs tässä suhteessa mielenkiintoinen kold  jord  
oli Vihdin Vääkilä, joka oli maakirjassa yleensä  rök-tilana kirkkoherran omistuk-
sessa ja puuttui monien vuosien lähteistä, jolloin  se  lienee yhdistettävissä Louhe-
Ian ja Pyölin nimien yhteyteen; vaikka Vihdissä oli huomattavasti vähemmän kold 
jordeja kuin muissa pitäjissä ja nekin harvat joita oli mainitaan  vain  muutaman 
vuoden lähteessä, Vääkilä oli niitä.30  Siitä  on  olemassa laamannintuomio, jonka  
on  antanut Kankaisten  Henrik  Klaunpoika  22. 2. 1559  ja jossa neljä eri kylien ta-
lonpoikaa todisti, että  he  olivat myyneet vapaaehtoisesti Vihdin kirkkoherralle 
herra Larsille autiotilan nimeltä Vääkilä, "etth  ödis heman hetandes  Väckylä", 
tontteineen ja niittyineen, metsineen ja takamaineen  44  markan  6  äyrin hinnasta.31  

Ainoa hämäläinen  1500-luvun kameraalisissa lähteissä mainittu kold  jord,  josta  
on  runsaasti keskiajan lähteitä,  on  Sääksmäen Kasuri.  SAY  :sta  voi todeta, että vuo-
sien  1543-1558  maakirjoissa oli Taustialan kylän Pekka Antinpoika ja sanat kold  
jord.  Vuonna  1559  kylän nimeksi vaihtuu Kasuri, jota sama omistaja hallitsi edel-
leen ulkoveronmaana, sitten hän oli jousellisena talona ja vuosina  1565-1569  
toisena asuttuna savuna oli Esko 01linpoika. Taustiala  on  Pälkänettä, ja sen vas-
taavasta lähteestä näkyy, että Pekka Antinpoika oli isäntänä vuosina  1539-1560  
(siis hyvä esimerkki siitä, ettei kysymyksessä ollut Taustialan yhden  talon  jaka-
minen veroteknisesti kahteen osaan, vaikka molemmissa omistuksissa oli sama ky-
lännimi vuoteen  1559)  ja häntä seurasi Simo Pekanpoika vuonna  1561.32  Kasurista  
on  keskiaikaisia tuomioita vuosilta  1416  ja  143733,  joiden aitoudesta  on  käyty kes-
kustelua.34  Siitä riideltiin tiheään myös  1500-luvulla. Alun perin tämä maaomistus 
kuului Huittulan kylän 01li Häkärälle, joka antoi sen vaihdossa saman kylän Antti 
Kiiliäiselle ja tämä edelleen vävylleen Pälkäneen Mällinojan 01li Mikonpojalle. 
Vuonna  1553  puolet maasta tuomittiin Pälkäneen Taustialaan.35  Kasuri oli asu-
maton  I400-luvun omistusriitojen aikaan ja myös  1550-luvulla, mutta  1500-lu-
vun alun oikeuslähteissä mainitaan vuosina  1507  ja  1508  Maunu Lassenpoika Ka-
suri36, joten tällöin Kasuri oli asuttu talo ja siksi  se  esiintyi maakirjoissa omana 
koukkuveron mukaisena yksikkönään. 

Kold jordien katoaminen Hattulan kihlakunnan kameraalisista lähteistä  1570-
luvulle mennessä selittyy useammalla tavalla. Kun Kustaa  Vaasa  yhä uudelleen ke-
hotri laskemaan kaikki yhden talonpojan omistukset yhteen ja määräämään veron  

S0  SAY  Vihti 1539-1579.  
VA  Kaarlo Blomstedtin jäljennekokoelma  III.  

32  SAY  Sääksmäki ja Pälkäne 1539-1579. 
33  FMU 1486 ja FMU 2239. 
s4 Suvanto 1972 s. 15. 
" Arwidsson  IX  n:o 22. 
86  Bidrag  1 s. 214, 218 ja 163. 
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tämän kokonaismäärän mukaisesti, kuninkaan tahtoa noudatettiin vähitellen niin, 
että kahteen eri neljänneskuntaan tai pitäjään jaetut kylät katoavat lähteistä ja ku-
kin talonpoika kirjoitettiin maakirjaan  vain  kerran, vaikka hänen tiluksensa olivat 
mahdollisesti edelleen yhtä hajanaiset kuin aikaisemminkin. Toinen häviämisen 
syy oli  se,  että kruunu pyrki asuttamaan ulkoveronmaat. Yleensä jokainen kold  
jord  oli asumaton mikä näkyy määritelmän ohella siitä, ettei niitä summattu savu-
lukuun ja siitä, ettei niitä merkitty lainkaan kirkollisen lehmäverovoin luetteloon. 
Tästä  on  poikkeuksia  1560-luvulla. Vuoden  1560  luettelossa ovat Rengon suuren 
Oinaalan kylän viimeiset veronmaksajat  Heikki  Vinsentiuksenpoika,  Matti  01lin-
poika ja  Matti  Eskonpoika, joista ensimmäinen maksoi yhden naulan, toinen neljä 
mutta kolmas ei mitään. Marginaaliin  on  kirjoitettu selitys "äre kåldh jordh"", 
joten heidän maansa  on  tulkittava asutetuiksi entisiksi ulko-omistuksiksi. Asut-
tamisesta  on  olemassa yksi suoranainen lähde, josta ei valitettavasti käy ilmi kenen 
toimesta  se on  syntynyt eikä edes kirjoitusvuotta, mutta asiakirjayhteyden mukaan  
se  lienee ajoitettava vuoteen  1576.  Kirjoittaja sanoo asuttaneensa kuninkaan käs-
kyn mukaan seuraavat autiotilat ja kold jordit sekä mvöntäneensä vapaavuosia: 
"Tesse effterschriffne odishemmen  och  kolde, haffuer  jag  opå  H. K.  M.  wegne  la-
titt  uptage besittie  och  bruke bönderne,  och  giffuit  frihet  ther effter  hemmen legat 
öde och  kolde huardere  3  års  tid".S8  Kolmanneksi kold jordien häviämisen syyksi 
tulee  se,  että ne sulautuivat Hattulan kihlakunnassa jo aikaisin alkaneeseen  öde-
termillä ilmaistuun autioitumiseen. Kun kold  jord  oli asumaton omistus, josta 
joku muualla asuva maksoi ainoastaan koukun mukaan perittävän veron, täl-
lainen muualla kuin kotikylässä omistettu tilus jäi herkästi verorästiksi köyhty-
misen alkaessa. Aulis Oja  on  todennut, että jos savu oli varattomampi kuin taval-
lisesti, siitä käytettiin nimitystä  kallrök,  kollrök eli kållrök, kun taas kålljord mer-
kitsi  1500-luvun lähteissä samaa kuin ödesjord tai öbisböle.38  

Hattulan kihlakunnan kold jordia vastaa Porvoon läänin kameraalisissa läh-
teissä termi "utbyssman", ulkoveronmies. Sen sijaan sana kold  jord  vilahtaa esiin 
kirjemateriaalissa. Vuonna  1563  vahvistettiin maanvaihto, kun kaksi Helsingin 
porvaria oli menettänyt yhdeksän tankoa maataan Porvoon kuninkaankartanolle 
eikä heitä tyydyttänyt  se  korvaus, jonka  he  olivat saaneet Sipoon pitäjän  Massbys-
tä.  Vouti  Henrik  Simon?oika sai tehtäväkseen etsiä heille annettavaksi"  någon  kol-
iord  eller  öhdis hemen jonka  he  saisivat pitää kunhan maksavat verot.40  Lähde 
siis edellyttää, että kihlakunnassa oli sellaisia autiotiloja, joiden verolleotto olisi 
ollut toivottavaa. Asutuksellisesti kold tarkoittaa demografista autiota myös 
eräässä myöhemmässä lähteessä, joka  on  kirjoitettu koko Suomen aatelin nimiin. 
Vuoteen  1589  päivätyssä asiakirjassa aateli puhuu tilojensa autioitumisesta sano-
malla  "om  wij elliest  icke  wele hafue  hemmanen slätt öde eller  kålde".41  

1500-luvun Porvoon läänin maakirjoissa käytetään  vain  termejä ulkoveronmies 
ja ulkoveronmaa. Tätä "utbyssman"-termiä selitettiin vuonna  1550  näin: "Tesse 
epter:ne äre vtbyes  men the  boee  icke  vde  sameby,  me the  haafuer  ii  scatte marcker 
jordh, liggiandes vdi  same by  och icke gör  the  heller  ther therj röketall".42  Selitys 
muualla asumisesta  on  samanlainen kuin Hämeessä samana vuonna lähteisiin  

s'  VA  3891:75v. 
S8  RA KA Finska cameralia  1.  VA FR  90.  
" Oja KHLNM XIV.  s. 620. 
40  Bidrag IV  s. 128-129. 
41  Bidrag  V. s. 394. 
42  VA  2986:25.  
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merkitty. (vertaa  s. I03)  Kun Hattulan kihlakunnan maakirjoihin ei läheskään aina 
kirjoitettu sanoja kold  jord  vaan ulkovero erottui muista maaveron maksajista 
ainoastaan jousettomuudellaan, Porvoon läänissä tyydyttiin toisinaan merkitse-
mään veronmaksajan nimen kohdalle  0  sen sijaan että olisi kirjoitettu sana "ut-
byssman". Tätä selitettiin vuonna  1566  sanomalla, että näin merkityt ovat ulkove-
ronmiehiä, joita ei lasketa savuiksi tässä kylässä vaan siinä jossa  he  asuvat:  "Item  
alle  the  nampn  som  ståår  en 0  förschriffwen skole inthz recknas  j  summan  ty  the  
äre wttbyssmän  och  recknas  för  röketall ther  the boo  etc."46  

Ulkoveronmiehen hallussa ollut omistus kirjoitettiin maakirjaan siihen kylään, 
jossa  se  sijaitsi. Toisinaan merkittiin lisäksi tällaisen omistuksen haltijan kotikylä. 
Vuonna  1559  laadittiin poikkeuksellinen lähde, joka toteutti Kustaa Vaasan pyrki-
mystä kirjoittaa kaikki talonpojan tilukset yhteen sijaitsivat ne missä tahansa: Hel-
singistä ja Sipoosta laadittiin maakirja,

4 
 jossa mainittiin missä muualla kuin kotiky-

lässään veronmaksajalla oli maata. 44  Sipoossa asui yhteensä  18  kylässä talonpoi-
kia, jotka viljelivät maata jossain muuallakin kuin kotikylässään, kun taas sellaisia 
kyliä, joissa oli ulkokyläläisten haltuun joutunutta maata, oli  23.  Kun kyliä oli yh-
teensä  47, vain 6  oli sellaisia joissa oli sekä ulko-omistajia että ulko-omistuksia: 
Immersby, Nordsjö,  Träskby, Boxby,  Hangelby ja Alikerava. 

Myös Porvoon läänin tileissä tunnetaan  utjord-termi kuten Hämeessäkin. Mielen-
kiintoisin tieto  on  Pyhtäältä, joka ei ole mukana tutkimusalueessa siksi, ettei  se  ol-
lut jatkuvasti Porvoon lääniä. Sieltä mainitaan, että  utjord  sijaitsee Kirkonkylässä 
ja kirkkoherra viljelee sitä ja kylvää vuosittain noin punnan. Tilalla asui ennen eräs 
talonpoika.45  Vuoden  1559  mål-mittauksesta taas näkyy, että uusmaalainen  ut-
jord  omisti samoja tiluksia kuin asuttu talokin eli kotipeltoa, niittyä, kalavettä ja 
takamaata sekä maksoi sopimusverona kalaa ja voita.4fi Nämä Porvoon läänin ut-
jordit eivät siis olleet mitään erä- tai takamaita vaan asukkaansa menettäneitä en-
tisiä taloja. 

Uudenmaan ulkoveron synnystä  on  käyty tieteellinen debatti  Elias  Orrmanin 
ja Gunvor Kerkkosen välillä (vertaa  s. 19).  Aikaisemmassa paikallishistorioitsijan 
tarkkuudella tekemässä työssään Kerkkonen  on  arvellut, että Helsingin Heijk-
byn kohdalla ehkä  on  kysymys vanhan mahdollisesti alun perin suomalaisen kylän 
tyhjentyminen väestöstä, jolloin lähellä tai kauempana asuneet naapurit ovat ot-
taneet maat haltuunsa. Toisaalta Mårtensbyn talonpoikien  1500-luvulla Biskops-
bölessä omistama ulkoveronmaa selittyy sillä, että keskiajan lopun tietojen va-
lossa mårtensbyläisillä oli varaa hankkia lisämaata. Sen sijaan  Finbyn  kylässä ole-
vat ulko-omistukset voi yhdistää  1400-luvun lopun maakauppoihin, joilla toisky-
läläiset ostivat täältä maata.47  

Porvoon läänin ulkoveronmies-merkinnät katoavat maakirjoista vuonna  1569.  
Tällöin  on  toimitettu verollepano, jossa kylän koko täysveromäärä  on  jaettu savu-
jen kesken ja jollei jaossa poikkeustapauksissa ole onnistuttu, utbyssman-termiä 
ei silti käytetä. Esim. Helsingin Heijkbyn kylä oli vuoden  I556  maakirjassa kahden 
ulkoveronmiehen hallussa, mutta vuosina  1567-1572  maakirjaan ei merkitty 
muuta kuin kylän nimi.48  

45  VA  3278:5v. 
"  VA  3147. 
45  VA  3276:33. 
46  VA  76:50. 
47  G.  Kerkkonen 1965 s. 54-55 ja 32-34. 
45  SAY  Helsingin pitäjä 1540-1578. 
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Taulukko 1.1. Ulkoaerojen omistajien määrän osuus kaikista maaveron nutksajisla frrosenlleina. 

yuosi 	 Hattulan kihlakunta 	Porvoon lääni 
1539 	 10,8 
1543 	 8,3 
1544 	 9,5 	 7,1 
1545 	 9,4 
1546 	 11,5  
1547 	 .. 	 6,1 

1548 	 10,0 
1549 	 5,9  
1550 	 . 	 8,9 
1551 	 10,2 	 8,8 
1 552 	 9,3 	 8,9 
1553 	 11,I 	 9,9 
1554 	 10,4 
1555 	 8,0 
1556 	 9,6 	 7,9 
1557 	 7,9 
1558 	 6,7 	 . . 

1559 	 5,8 	 5,0 

1560 	 3,3 
1561 	 7,4 	 • - 
1562 	 3,3 	 - - 

1563 	 2,9 
1564 	 2,1 	 -- 
1565 	 2,3 
1566 	 1,9 
1567 	 2,8 
1568 	 1,5 	 - - 
1569 	 2,3 

Ulkoveronmiehen haltuun joutunut omistus oli tilus, jonka viljelyksestä ja vero-
rasituksesta vastasi joku muualla asuva. Vaikka nämä katoavat maakirjoista  1560-
luvun lopussa, verojen alkaessa jäädä rästiin seuraavalla vuosikymmenllä tälle 
maanomistukselle syntyi analoginen autioitumismalli: tapaus josta käytettiin ni-
mitystä  "mansdräkt  nederlagt". Tämä tarkoitti sitä että savun mukaan perittävä 
vero jäi maksamatta, mutta maan mukaan kannettavan veron kruunu sai jolta-
kulta toiselta talonpojalta, koska autioituva savu menetti tiluksensa toisen lisä-
maaksi. Tämä kehitys merkittiin maakirjaan käyttämättä utbyssman-termiä, koska 
lisämaan saaja oli tavallisesti naapuri ja kameraalinen käytäntö muotoutui sel-
laiseksi, että tämä yhden kylän sisällä tapahtunut muutos kirjattiin nostamalla lisä-
maan saajan kyynärälukua ja autioituneen savun kyynäräluvuksi merkittiin  0.  
Mutta  1580-luvun lopulla ulkoveronomistukset syntyvät uudelleen, kun maata al-
koi jälleen siirtyä toiskyläläisten haltuun. Niiden määrä oli kuitenkin  1500-luvun 
lopussa huomattavasti vaatimattomampi kuin vuosisadan ensimmäisillä tutkituilla 
vuosikymmenillä. Tämä aiheutui siitä, että autioitumisen jatkuessa oli vähemmän 
niitä talonpoikia, jotka pystyivät maksamaan maaveron oman talonsa lisäksi 
muussa kylässä sijaitsevasta omistuksesta ja siitä, että tällainen maaomaisuuden 
kasaantuminen oli vastoin verottajan tavoitteita. 

Ulkoveronomistusten osuus prosentteina kaikista maaveron maksajista näkyy 
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taulukosta 14, josta puuttuvat Lopen ja Vihdin luvut siksi, että niiden maakirjat 
ovat säilyneet harvemmilta vuosilta kuin muun kihlakunnan. 

Muilta vuosilta saa Porvoon läänistä valitettavasti vain pitäjäkohtaisia tietoja, 
koska lähteet ovat säilyneet vajaina. Helsingistä saa luvut: 

1563 = 3,6 ja Sipoosta: 1564 = 1,4 
1564 = 4,8 	 1565 = 5,5 
1566 = 3,4 
Samoin Pernajan tiedot ovat sporadisia: 
1557 = 19,9 
1558 = 6,2 
1566 = 7,3 

Mutta Porvoosta saa parhaat tiedot: 
1555 = 5,6 
1557 = 19,2 
1558 = 10,3 
1560 = 3,8 
1561 = 4,3 
I563 = 2,9 
1564 = 5,4 
1565 = 4,2 
1566 = 4,5 

Kuviosta  4  näkyy, että Hattulan kihlakunnassa oli ulkoveroja eniten niinä vuo-
sina, kun savukäyrä oli matalalla ja päin vastoin. Kold jordien määrä oli alhainen 
vuonna  I549,  jolloin savuja oli poikkeuksellisen paljon, ja vastaava selvä suhde 
vaikka toisin päin vallitsi vuonna  1561.  Porvoon läänin ulkoverojen määrän kehi-
tys oli tasainen niinä vuosina, jolloin sen voi laskea koko läänistä, mutta pitäjä-
kohtaisista luvuista näkyy, että kahdessa itäisessä pitäjässä oli jopa viidennes maa-
veron maksajista ulkoverojen omistajia vuonna  1557;  lasku tästä huippuvuo-
desta  1.560-luvun loppua kohti oli jyrkkää. 

Karttaan  1 on  Hattulan kihlakunnan kold jordit piirretty sen kylän mukaan, 
jonka nimen alla ne mainitaan maakirjoissa. Tämä saattaa antaa maantieteellisesti 
väärän kuvan, sillä varsinkin kihlakunnan rajojen ulkopuolelle osuvat merkit pi-
täisi sijoittaa toisaalle. Esim. Mäskälän maakirjoissa Hauhon kirkonkylän ulkove-
ronmaa olisi piirrettävä sinne, missä  se  sijaitsi Mäskälän pitäjän alueella, mutta 
tämä olisi työteknisesti mahdotonta. Havainnollisuuden takia kylät  on  merkitty 
ympyröillä, joiden koko riippuu kylän keskimääräisestä savuluvusta. Pienimmän 
merkin  on  saanut kylä, jossa oli  1-4  taloa, keskikokoiseksi  on  luokiteltu  5-9  -ta-
loinen kylä ja yli 10-savuiset ovat saaneet suurimman merkin. Ulkoverojen määrä  
on  esitetty sen mukaan, kuinka kauan kylässä oli kold  jord.  Jos  haluaisi esittää, 
kuinka suuri osa kylän koukkuluvusta oli ulkoveronomistajien hallussa, joudut-
taisiin hankalan valinnan eteen, sillä kaikki vuodet poikkeavat toisistaan.  Jos  taas 
yrittäisi laskea mikä oli ulkoverojen keskimääräinen osuus näinä vuosina, olisi en-
sin laskettava mikä oli kunkin ylän keskimääräinen koko, sillä kylän koukku-
summa vaihteli vuosittain. Kartassa  on  mahdollista esittää havainnollisuuden ta-
kia  vain  pelkistettyä tietoa. Johdonmukaisuuden takia karttaan olisi merkittävä, 
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missä kylässä oli lähteiden mukaan useampi ulkovero kuin yksi. Näitä tapauksia 
oli kuitenkin erittäin vähän ja tavallisesti ne olivat sellaisia, että yleensä yhden 
omistajan nimiin kirjoitettu ulko-omistus  on  tilapäisesti yhden tai kahden vuoden 
maakirjassa jaettu kahden tai useamman omistajan kesken. Näin  on  päädytty sii-
hen, että jos kylässä mainitaan ulkovero  vain  tilapäisesti eli korkeintaan neljänä 
vuonna, merkki  on  vaalein.  Jos  kysymyksessä  on  usein eli  5-15  vuotena näkyvä 
kold  jord,  kylää tarkoittaa ympyrä  on  puolitumma ja ne kold jordit, jotka  on  kir-
joitettu maakirjaan melkein jatkuvasti tarkasteltavina olevina  26  vuotena, ovat 
saaneet kokomustan ympyrän. Milloin kylä mainitaan eri pitäjissä, niiden tiedot  
on  yhdistetty yhteen ympyrään. Porvoon läänin ulkoverot  on  kartoitettu saman 
periaatteen mukaisesti. 

Hattulan kihlakunnan maakirjoissa oli  146  kylässä ainakin tilapäisesti ulko-
omistus. Seitsemän kylää sijaitsee kihlakunnan ulkopuolella; Mäskälään  on  kirjoi-
tettu Riikonen, Hauhon kirkonkylä ja Arrankorpi, Hattulaan Mäenpää ja Ikkala 
sekä Lehijärveen Airanne ja Kutinen. Taulukkoon  15a on  ryhmitetty kylät pitäjit-
täin sen mukaan, miten kauan niissä  on  mainittu kold  jord.  

Taulukko 15a. Hattulan kihlakunnan kylät sen mukaan, miten kauan niissä mainitaan maakirjoissa kold  
ford.  

pitäjä pysyvä usein tilapää ei ole yhteensä  
Hatsula  4 5 5 4 18  
Janakkala  2 11 12 6 31  
Lehijiitvi  3 6 8 11 28  
Mäskälä  5 8 7 13 33  
Renko  2 6 7 4 19  
Loppi  5 3 21 10 39  
Vihti — —  9 36 45 

5  pitäjän summa  16 36 39 38 129 
7  pitäjän summa  21 39 69 84 213 
5  pitäjän %-luku  12,4 27,9 30,2 29,5 100,0 
7  pitäjän %-luku  9,9 18,3 32,4 39,4 100,0  

Siis kolmannes kihlakunnan kylistä oli sellaisia, joissa ei ollut koko tutkimusai-
kana, vuosina  1539-1569  yhtään ulkoveroa. Maantieteellisestä jaosta ei voi esit-
tää varmaa käsitystä, koskei ole tiedossa miten usein maakirjan kylännimi tarkoitti 
omistajan kotikylää.  Jos  katselee numeroita ilman tätä varausta, ulkoverot tihenty-
vät erityisesti Hattulaan ja Janakkalaan, kun taas Vihdissä niitä oli vähiten. — Por-
voon läänin kylistä  on  laskettu taulukko  15b.  
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Kartta 1 = Hattulan kihlakunnan "kold jordit" ja Porvoon läänin 
ulkoveronmiesten omistukset 

kylän koko: o kylä jossa on 1-4 veronmaksajaa 
o kylä jossa on 5-9 veronmaksajaa 
O kylä jossa on 10— veronmaksajaa 

ulkoyeron maininta-aika: 
m tilapäinen 
• usein 
• pysyvä 

katkoviiva = pitäjän raja jatkoyiiya = maantie 
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Taulukko 15b. Porvoon läänin kylät sen mukaan, miten kauan niissä mainitaan ulkoveronmiehen omis-
tus ,naakirjoissa. 

pitäjä pysyyä usein tilapää ei ole yhteensä 
Helsinki 7 14 14 27 62 
Pernaja 2 6 29 15 52 
Porvoo 11 15 32 15 73 
Sipoo 3 16 11 25 55 

yhteensä 23 51 86 82 242 
% 9,5 21,1 35,5 33,9 100,0 

Kylien prosenttinen jakaantuminen eri ryhmiin muistuttaa hämmästyttävästi 
Hattulan kihlakunnan vastaavaa jakaantumaa: noin joka kymmenennessä ky-
lässä oli pysyvä ulkovero ja kolmannes oli niitä, joissa ei ollut lainkaan. Sen sijaan 
uusmaalaisen tutkimusalueen sisäinen jakaantuminen ei ollut tasaista, sillä ulko-
veroja oli enemmän itäisissä pitäjissä. Porvoossa oli 20,5 % kylistä niitä, joissa ei 
lainkaan mainittu ulkoveroa, Pernajassa 28,8 % mutta Helsingissä 43,5 % ja Si-
poossa 45,5 %. Pysyvä ulkoveronmiehen haltuun joutunut tilusomistus oli Helsin-
gissä 11,3 %:ssa kaikista kylistä, Pernajan vastaava luku oli 3,8 %, Porvoon 15,1 % 
ja Sipoon 5,5 %. 



7. Autioitumiskausi 

7.1. Veronmaksukyvyttömyyden merkitseminen kameraalisiin läh-
teisiin 

7.1.1.  Hattulan kihlakunnan  1560-luvun kameraalinen käytäntö 

Satakunnan ja Savon maakirjoissa  on  osoitettu olevan autiotermejä  (öde)  jo 
Kustaa Vaasan hallituskaudella.49  Hattulan kihlakunnan lähteissä autio-sana nä-
kyy tähän aikaan  vain  satunnaisesti eräässä sakkoluettelossa: vuonna  1556  tuomit-
tiin Janakkalan käräjillä Tarinmaan Pekka Paavonpoika  40  markan lakkoon, koska 
hän oli pantannut tilansa ja rakennukset olivat nyt autioina. Siis nimenomaan ra-
kennukset mainitaan autioiksi,  "hussen  liggia  nu  ödhe".B0  

Mikäli veronmaksajakunta ei jaksanut suorittaa kaikkia kruunun perimiä ve-
roja, tilit ja veronkantöluettelot voitiin periaatteessa laatia kahdella eri tavalla: voi-
tiin ottaa huomioon  vain  ne veroyksiköt, joiden mukaan kannettavat parselit saa-
tiin kerätyiksi ja jättää veroa maksamattomat täysin huomiotta. Toinen mahdol-
lisuus oli kirjoittaa kaikki veroyksiköt mutta merkitä samalla ne osat, joiden verot 
rästiytyivät. Hattulan kihlakunnassa käytettiin  1560-luvulla, jolloin veronmaksu-
kyvyttömyys alkoi, molempia tapoja. Savujen osalta käytäntö oli yksinkertainen: 
maakirjan neljännesten ja pitäjien summiin ja näistä edelleen tileihin laskettiin  
vain  veroamaksavat savut. Sen sijaan maakirjan alkuun, erillisille kansilehdille, 
laskettiin toisinaan kuinka paljon savuluku oli vähentynyt edellisestä vuodesta. 
Esim. vuonna  1564  selitetään että Janakkalan ja Lopen pitäjistä  on  kummastakin 
vähennetty kahdeksan savua, jotka eivät pystyneet viljelemään ja asumaan tilo-
jaan: "Ähre förmindskatt aff manttaledt wdij Hattula häredh effthr  the  icke  före-
motte besittie  och bruka jorden,  Janakkala sochen  8,  Loppis  sochen  8".51  Tämä 
kameraalinen käytäntö, että  vain  veroamaksavat savut ja jouset laskettiin vuosit-
tain maakirjaan ja  vain  niistä tehtiin tili, oli Hattulan kihlakunnassa yhtä vanha 
kuin tilien pito. Tämä näkyy siitäkin, että tileihin merkittiin pitäjittäisten veroyk-
sikkösummien kohdalle tavallisesti savujen ja jousien yhteyteen sanat "ja  on  
vuonna  nn",  mitä ei koskaan kirjoitettu vuodesta toiseen muuttumattomina py-
syneille koukkusummille. 

" Orrman 1975 passim. 
5° VA 3800:45. 
5' VA 3978:10. 
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Autiot savut jätettiin siis huomiotta tilejä summattaessa. Maakirjan suhteen ti-
lanne ei ollut näin yksiselitteinen, sillä jo  1560-luvulla muodostui kaksinainen 
käytäntö, joka jatkui läpi tutkimusajan ja oli tyypillinen  vain  Hämeelle: kun ve-
ronmaksajan koukkuluku autioitui, tämä merkittiin maakirjaan joko kirjoitta-
malla hänen nimensä kuten veronsa maksaneista savuista mutta marginaaliin 
lisättiin selitys  "ligger  i  öde"  tai hänen nimensä jätettiin kokonaan merkitsemättä, 

jolloolloin maakirjaan kirjoitettiin  vain  koukkumäärää osoittava murtoluku ja sanat in
jord", autiomaata. Maakirjan summia laskettaessa kihlakunnan käytäntö 

vaihteli tutkimuskauden mittaan;  1560-luvulla sellainenkin autio jossa oli talon-
pojan nimi jätettiin laskematta. Myöhemmin taas tulee sellaisia vuosia, jolloin no-
minaaliton autiomaa  on  laskettu savuksi vastoin sitä kihlakunnan aluperäistä 
käytäntöä jonka mukaan jokaisen talonpojan nimi  on  savu. Jotta olisi mahdollista 
saada koko tutkimuskaudelta vertailukelpoista aineistoa, tässä  on  laskettu kaik-
kien maakirjojen autiot savut niin, että milloin maakirjassa  on  talonpojan nimi, 
tämä  on  summattu sekä savujen kokonaismäärään että autioihin savuihin, mutta 
nominaaliton autiomaa  on  jätetty huomiotta. Tästä tulee kuitenkin myöhemmin  
se  poikkeus, että jos maakirjaan  on  merkitty kuinka monta savua autiomaassa  on  

"ödesjord,  3  manttal" — nämä  on  laskettu savuiksi vaikkei lähteessä mainita 
veronmaksajien nimiä. 

Koukkujen kokonaismäärä pysyi toisin kuin savujen ja jousien vakiona vanhim-
man ajanjakson tileissä. Kun kruunu ei kuitenkaan saanut veroparseleita koko 
kihlakunnan koukkusummasta, nimismiesten verovapauksien, läänitysten ja vas-
taavien tilapäisten syiden aiheuttamat verotulojen vähennykset otettiin jo 1540-lu-
vun alusta huomioon merkitsemällä tileihin lyhennys,  avkortning.  Ensin siis las-
kettiin kaikki kihlakunnan koukut yhteen, sitten eriteltiin tästä kokonaismäärästä 
vähennettäväksi ne koukut, joiden mukaista veroa ei eri syistä kannettu ja vasta tä-
män vähennyslaskun jälkeen merkittiin paljonko eri veroparseleita kertyi. Samalla 
tavalla toimittiin, kun vuonna  1560  koukun mukaan perittävä vero jäi ensim-
mäisen kerran perimättä, niin että lyhennyksiin kirjoitettiin selitys:  "Ann  är  blif-
fuin  öde  enn  hell  skatt  wdij Hattula sochenn  och skall så  myckytt affkorttas aff år-
lige renttan".52  Tämä merkintä jäi kuitenkin vuosikymmenen ainoaksi autioitu-
misen aiheuttamaksi lyhennysmerkinnäksi, siitä huolimatta että maakirjoissa oli 
autioita jokaisena vuosikymmenen vuotena ja että tämä verotulojen vähennys oli 
otettava huomioon tilejä summattaessa. 

Vuosina  1561-1565  Hattulan kihlakunnassa otettiin autiot koukut huomioon 
erikoisella tavalla: autiot laskettiin kyllä maakirjassa neljännesten ja pitäjien sum-
miin, mutta sen sijaan tilejä tehtäessä otettiin mukaan  vain  ne koukut, joilta saa-
tiin verot. Kun esim. Mäskälän pitäjän koukkujen summaksi merkittiin vuoden  
1561  maakirjaan  30:—  ja tästä oli —:  6  koukkua autiota, vuotuistilitysten mukaan 
pitäjän koukkuluku oli  29:18  eikä autiota mainita tileissä lainkaan.53  Sen sijaan 
vuoden  1566  tileissä palattiin entiseen käytäntöön niin, että pitäjien koukkusum-
mat pysyivät tileissä muuttumattomina. Autioiden aiheuttama verotulojen vähen-
nys sai aikaan sen, että tileihin syntyi rästejä. Esim. vuonna  1566 on  merkitty rästi, 
jonka selitys muistuttaa myöhempiä lyhennyksiin autioiden kohdalla merkittyjä 
syitä: "Restat  som  bonderne haffue  inne med  sigh".54  

5Y  VA‘3892:23. 
53  VA 3913:16  ja  VA 3912:1v. 
5' VA 4012:53v. 
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7.1.2.  Kruunun ohjeet autioiden merkitsemisestä 

Vuoden  1563  voutiohjeessa määrättiin, ettei voudeilla ole valtaa keventää talon-
pojan verotaakkaa, vaan jos joku veronmaksaja  on  niin köyhä ja varaton ettei 
jaksa maksaa, niin hänen  on  pyydettävä armoa kuninkaalta.55  Tätä ennen keskus-
hallinto ei ollut antanut ohjeita siitä, miten veronmaksukyvyttömien talonpoikien 
kanssa oli meneteltävä jollei oteta huomioon sitä, miten kaikki veronmaksajat vil-
jelivät Kustaa Vaasan mielestä kruunun omistamaa maata ja että tämän takia hei-
"dät oli mahdollista häätää. Voutiohjeen määräys oli ajankohtainen, koska juuri 
alkava Tanskan-sota oli saava aikaan talonpoikien veronmaksukyvyttömyyttä.56  

Autioitumisen aiheuttamaan kruunun verotulojen vähentymiseen palattiin vuo-
den  1583  voutiohjeessa, jossa Kuninkaallinen Majesteetti sanoi olevansa hyvin huo-
lissaan autiotilojen suuresta määrästä ja katsovansa, että tämä epäkohta oli täysin 
voutien vika, kun nämä olivat antaneet yhden ja toisen asua tiloja vähän aikaa ja 
niin talot olivat joutuneet niin huonoon kuntoon, ettei kukaan voinut enää asua 
niillä. Voudit eivät valvo, miten sellaiset laiskurit toimivat ja siksi nämä eivät välitä 
muusta kuin että asuvat autiotilalla sen ajan että käyttävät verovapausvuodet hy-
väkseen. Tämän takia autiotiloja ei tästä lähin kirjoiteta tilien lyhennyksiin vaan 
voutien  on  harkittava miten saavat ne asutetuiksi jolleivat halua maksaa vuotuista 
veroa ja joutua kuninkaan epäsuosioon.57  — Autioiden asuttaminen oli kyllä jo 
aikaisemminkin luettu voutien velvollisuudeksi. Tästä voi esittää esimerkkinä  
Klaus  Akenpojalle vuonna  1576  annetun muistion, jonka mukaan hänen oli Suo-
men käskynhaltijana  on  kehotettava kaikkia vouteja ahkeroimaan autiotilojen 
asuttamisessa.58  

Kolmas hallitsijan käsitys autioiden tilityksiin merkitsemisestä näkyy Porin vou-
tisäännöstä vuodesta  1602.  Voutien tileissä oli sen mukaan suuria virheitä niin, 
että  he  kirjoittivat paljon verorästejä, mutta kysyttäessä  he  eivät osanneet yksilöidä 
kuka talonpoika oli kruunulle velkaa. Tämän takia vastaisuudessa luvattiin ottaa 
vastaan  vain  sellaisia tilejä, joissa oli talonpoikien nimet ja maininta siitä milloin 
veroparselit oli kannettu. Samalla oli esitettävä sinetöidyt luettelot siitä, kuka ve-
ronmaksaja oli velkaa kruunulle.59  

Näiden koko valtakuntaa koskevien määräysten rinnalle voi esittää nimeno-
maan tutkimusalueelle suunnattuja ohjeita siitä, miten viranomaisten oli suhtau-
duttava alamaisten veronmaksukyvyttömyyteen. Vuonna  1575  Juhana  III  kirjoitti  
Måns  Henrikinpojalle, että vastaisuudessa vouti saa antaa sopivia verovapauksia 
sotarasituksen vastapainoksi.60  Vuonna  1581  hän taas määräsi Hattulan kihlakun-
nan voudin toimimaan niin, etteivät talonpojat joudu perikatoon ja tilat autioidu. 
Lyhennykset  on  merkittävä käräjillä ja veronmaksukyvyttömistä laadittavan luette-
lon alle oli saatava tuomarin ja papiston sinetit.6' Tässä oli siis selvä ohje siitä, mi-
ten paikallisen itsehallinnon asiantuntemusta eli käräjiä oli käytettävä hyväksi 
kruunun verohallinnossa ja miten autioista laadittu luettelo oli vielä varmennet-
tava paikallisen oikeushallinnon ja kirkon edustajan toimesta. Vastaava määräys  

55  Styffe  1852 s. 6-9. 
56  Österberg  1971 s. 227-228. 
57  Styffe  1852 s. 21. 
58  Juhana III:n kirje  28. 9. 1576,  Arwidsson  IV s. 174. 
59  Stiernman  I s. 518  ja Waaranen  I s. 263. 
60  Juhana I1I:n kirje  11. 7. 1575, VA  Laguksen kokoelma kuninkaan kirjeitä II:304-304v.  
61  ,Juhana Illan kirje  15. 6. 1581, VA  Laguksen kokoelma kuninkaan kirjeitä IV:162. 
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on vuodelta I584 Hauhon ja Ylisen kihlakunnasta: jos veronmaksaja niskoittelee, 
häneltä on ulosmitattava kruunun saamiset, mutta jollei hänellä ole köyhyyttään 
varaa maksaa, tuomari ja pappi antavat voudille siitä todistuksen.62  

Kruunu sitoi siis kaiken käytettävissä olleen paikallisen asiantuntemuksen selvit-
tämään, mikä määrä veronmaksajista ei varattomuuttaan pystynyt selviytymään 
verokuormastaan. Toinen tapa saada tietoa autiotilojen määrästä ja yrittää asuttaa 
ne jälleen veronmaksukykyisiksi oli lähettää erityisiä autiotilojen tarkastajia. Var-
haisin tieto on kesällä 1571 kirjattu valtuus niille, jotka tarkastivat autiotilat kai-
kissa maanäärissä. Sen mukaan kuninkaalle kerrottiin päivittäin, että jokaisessa 
valtakunnan maakunnassa oli runsaasti autiotiloja, jotka olivat tulleet autioiksi 
tänä sota-aikana. Tämän takia kruunun tulot olivat suuresti vähentyneet. Jotta 
kuningas saisi varman tiedon, hän lähetti edustajiaan maakuntiin ottamaan selvää 
kihlakunnittain, pitäjittäin ja kylittäin. Tarkastajien oli kirjoitettava yksityiskoh-
taiset luettelot ja sinetöitävä ne.68  Vuonna I582 Juhana  III  lähetti Lars Torstenin-
pojan selvittämään Suomen autiotiloja64, ja jo neljä vuotta aikaisemmin Arvid 
Matsinpoika oli saanut valtuuden tarkastaa Suomen tullimyllyt ja toimia niin, että 
kaikki takamaat ja autiotilat asutettaisiin.65  

Mielenkiintoisimpia keskushallinnon näkökulman paljastajia ovat Kaarle IX:n 
kirjeet. Jo vuonna 1595 oli mietitty millä tavalla monet kruunun autiotilat asutet-
taisiin, koska voudit ja muut viljelivät ja kirjoittivat tileihin epärehellisesti autioti-
loiksi.66  Kaarle oli tyytymätön saamiinsa tietoihin. Esim. vuonna 1605 hän kirjoitti 
luulevansa, että voudit ovat epärehellisiä samoin kuin kirjuritkin, niin että he kir-
joittavat liian paljon autioita ja papit ja lautamiehet antavat heti todistuksen tästä 
autiomäärästä. Jos kaikki olisi autiota mitä voudit väittävät, sitä olisi kohta yhtä 
paljon kuin veronmaksukykynsä säilyttänyttä, mikä näyttää täysin mahdottomalta; 
monta voutia on jo tuomittu petollisuudesta.67  

7.1.3. Hattulan kihlakunnan autioluetteloiden synty ja tilinpidon kehitty-
minen 

Hattulan kihlakunnan kameraalinen käytäntö veronmaksukyvyttömyyden mer-
kitsemisessä muuttuu vuonna  1570,  jolloin heti tilien alussa luetellaan autiot eli 
"ödesjordh" pitäjittäin ja tilien lyhennyksiin  on  merkitty kihlakunnan kokonais-
summana  "ödis skatter  5",  niin ettei kummassakaan kohdassa mainita lain-
kaan savuja.68  Lyhennysmerkintä  on  siis lyhin mahdollinen, mutta maakirjan nel-
jänneskuntien ja pitäjien summiin autiot  on  kirjoitettu hieman selittävämmin:  "ö-
dis skatter som ingen  bwr upä"69, mutta tässäkään ei ole mitään mainintaa auti-
oista savuista. Vuodesta  1570  muodostui pysyväksi käytännöksi autioiden koukku-
jen laskeminen sekä koukkujen kokonaismäärään että lyhennyksiin. 

Vuoden  1571  tilit puuttuvat, mutta sen sijaan vuonna  1572  autiot Iyhennettiin  

62  Juhana III:n kirje  30. 11. 1584,  sama:  158-158y. 
63  Juhana III:n kirje  31.6. 1571,  reg.  
64  Juhana III:n kirje  24. 7. 1583,  Åbo  Allmänna Tidning  n:o  105, 6. 9. 1810.  
fis  Juhana III:n kirje  30. 12. 1579,  reg.  
66  Svenska  riksdagsakter  III s. 576. 
67  Kaarle IX:n kirje  14. 8. 1605,  Waaranen  II s. 216. 
68  VA 4057:2  ja  :22v. 
69  VA 4058:21.  
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selittämällä nämä koukut viljelemättömiksi:  "ödes  jorder  som  ingenn bruchar  och  
liggia  platt  i  öde  wtij Hattula härede".70  Savuista vaietaan tyystin eikä koukkuja-
kaan luetella pitäjittäin. Vuonna  1573  autiot lyhennetään lyhyesti  "ödis  jordh" il-
man selityksiä, mutta luvut  on  kirjoitettu pitäjittäin.71  Autiot savut jätettiin edel-
leen merkitsemättä tileihin, mutta vuoden  1573  maakirjan alkuun  on  tehty laskel-
mia siitä, kuinka paljon savuja ja jousia  on  jouduttu vähentämään edelliseen vuo-
teen verrattuna." Hämäläinen maakirja oli siis koukkuveron maksajista laadittu 
luettelo eikä kaikista taloista kirjoitettu lähde, niin että autioitunut savu jätettiin 
yksinkertaisesti huomiotta. Tämä käytäntö ei kuitenkaan tyydyttänyt keskushallin-
non edustajia, sillä kun vuoden  1574  tileihin  on  jälleen lyhennetty  vain  autiot kou-
kut, tilien tarkastaja  on  kirjoittanut huomautuksen savujen lisäämisestä:  "her  
schall setties mantalett  hos".  3  Kihlakunnan tähänastinen savut sivuuttanut lyhen-
nyskäytäntö oli siis riittämätön yleisvaltakunnallisen tiliorganisaation kannalta. 
Huomautus oli tehokas, sillä vuoden  1575  tilien lyhennyksiin  on  merkitty sekä au-
tiot koukut että savut pitäjittäin:  "ödes  iorder  och  hemmann".74  Saman vuoden 
maakirjan alkulehdeltä löytyy mitä mielenkiintoisin teksti: Hattulan Luolajan ky-
lään  on  lisätty —:  7  koukkua, koska papit ovat kirjoittaneet vuoden  1575  autiolu-
etteloon (!) enemmän maata kuin  on  vuoden  1574  maakirjassa. Tämän takia kir- 

k
uri arvelee, että kylässä  on  niin paljon maata kuin  on  merkitty vuoden  1575  maa-
irjaan ja autioluetteloon.75  
Vuoden  1576  tileihin  on  tehty autioista entistä yksityiskohtaisempi lyhennys-

merkintä, jossa ne selitetään viljelemättömiksi ja todisteeksi mainitaan pappien 
sinetöimä luettelo sekä maakirja: "tesse effter:ne  skattar och bönder  haffue legatt 
i  öde som ingen  brukatt haffuer  såsom  presternis besegele beeuis widare  förmäler 
och är  wtij för:de häredee  som  förmälis wtij kroketals bookenn".76  Otsikon mu-
kaisesti  on  sitten kirjoitettu sekä koukut että savut. Tässä siis oletetaan, että papit 
ovat sinetöineet jonkinlaisen todistuksen autiudesta ja että tämä pitää yhtä maa-
kirjan kanssa; autioluettelo-sanaa ei käytetä. 

Vuodesta  1572  alkanut selitystapa, jolloin autioiden yhteydessä mainitaan vilje-
lemättömyys, jatkuu edelleen vuonna  1577  kun tilit mainitsevat, ettei kukaan ha-
lua ottaa autiomaata viljelyyn:  "ödis  jordh,  som  ingenn  will  vptage  eller  bruke  och  
ehnn långh tijdh haffua legatt i  öde  obrukat".77  Vaikka otsikossa mainitaan  vain  
"autiomaa", myös autioita savuja  on  merkitty lyhennyksiin mutta silmiinpistävän 
vähän eli Janakkalaan neljä ja Lehijärvelle yksi eikä muihin pitäjiin lainkaan. Au-
tiuden pitkäaikaisuutta korostamalla ja savumäärää vähättelemällä  on  mahdol-
lisesti haluttu tuoda esiin  se,  että kihlakunnassa oli kirjaimellisesti autioita eli vilje-
lemätöntä ja asukkaansakin menettänyttä autiomaata. 

Vuonna  1578  autiot lyhennettiin samalla tavalla kuin vuonna  157778  ja edelleen 
aina vuoteen  1583.79  Näissä jatkuvasti toistuva sanonta "joita kukaan ei halua ot- 

70  VA 4089:25y. 
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72  VA 4102:1. 
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77  VA 4146:22y. 
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120 

taa verolle eikä viljellä" viittaa siihen, että vouti halusi vakuuttaa miten hän oli 
yrittänyt parhaansa mukaan edistää kruunun tuloja mutta tuloksetta. Vuonna  
1583  lyhennyksiin tulee uusi teksti:  "ödis  jordh  som  prestenäs  försegling  för-
melle"80, ja samat sanat toistuvat vuosina  1584  ja  1585.8'  

Autioluettelo-sana mainitaan tileissä autioita lyhennettäessä vuosina  1576, 
1583, 1584  ja  1585  sekä vuonna  1575  maakirjan kansilehdellä Luolajan kylän 
koukkuluvun muuttumisen selittäjänä. Näinä neljänä vuotena autiot siis ilmoite-
taan merkityiksi tileihin pappien sinetöimistä luetteloista ja vuonna  1576  oletetaan 
lisäksi, että maakirjasta saa samat tiedot. Vanhin Hattulan kihlakunnan autioluet-
telo  on  kuitenkin jo vuodelta  1570.82  Sen otsikko kuuluu:  "Ödis jordar  aff Hattula 
häredhe  pro  anno  etc. 1570".  Autioista mainitaan, vaikka otsikko puhuu  vain  au-
tiomaasta, talonpojan nimi, koukkuluku ja jousi, joten luettelo  on  täydellisempi 
kuin mikään seuraajansa tässä kihlakunnassa. Autioluettelon ovat allekirjoittaneet 
ja sineteillään vahvistaneet Hattulan  Anders  Larsinpoika Härkäpää  4. 7. 1575,  
Vanajan Olof Mårteninpoika Krook  4. 7. 1575  ja Janakkalan  Henrik  Mårtenin-
poika edelleen samana päivänä. Vuonna  1575 on  siis kirjoitettu luettelo talonpo-
jista, jotka olivat autioita viisi vuotta aikaisemmin, oletettavasti siksi että tilintar-
kastajien mielestä kihlakunnan  vain  autiot koukut kirjannut lyhennystapa oli riit-
tämätön. Autioluettelon summat sopivat suunnilleen vuoden  1570  maakirjan pitä-
jäsummiin, muttei tileihin, ja yksityiskohdissaan autioluettelon tiedoissa  on  mie-
lenkiintoista vaihtelua maakirjojen autioihin verrattuina. Suurin osa autioluette-
lon talonpojista autioitui maakirjojen mukaan  1570-luvulla, osa säilytti jatkuvasti 
veronmaksukykynsä, osa oli kadonnut jo  1560-luvulla ja lopuksi luettelossa  on  
mukana veronmaksajia, joita ei mainita koskaan maakirjoissa. 

Seuraava säilynyt autioluettelo koskee vuosia  1579  ja  1580. On  kuitenkin toden-
näköistä, että  1570-luvulla laadittiin muitakin autioluetteloja kuin nämä säilyneet. 
Maakirjojen ja tilien autiosummia tarkastellessa (liitetaulukko  7)  huomaa näet, 
että lyhennykset  on  laskettu tileihin jonkin muun lähteen kuin maakirjan mukaan. 
Eroa selventää  se  että maakirjojen autiusluvut vaihtelevat vuodesta toiseen paitsi 
vuosi  1578 on  edeltäjänsä kopio, mutta tilien lyhennettävät autiot koukut ovat sa-
mat  1573-74, 1575-76  ja  1577-78.  Nähtävissä  on  sama piirre, joka tulee esiin 
myös Uudellamaalla: papiston allekirjoittamat luettelot toimivat lyhennysten 
pohjana kaksi vuotta kerrallaan mutta maakirja laadittiin lähes poikkeuksetta 
vuosi vuodelta uudelleen. Lyhennyksiin merkityt autiusluvut voi tulkita niin, että 
kun yhtenä vuonna oli todettu tietty veronmaksukyvyttömyys, sille annettiin vero-
vapaus seuraavaksi vuodeksi, jotta  se  olisi ollut kolmantena vuonna jälleen mak-
sukykyinen. Kolmen vuoden maksamattomuudesta olisi seurannut kruunulle jou-
tuminen. Tämän ajan lyhennysten laatimisesta  on  säilynyt eräs kertova lähde: vuo-
den  1576  käräjillä luettiin maakirjaa  (mantals  register)  ja tutkittiin talonpoikien 
verorästit.83  

Vuosien  I579  ja  1580  autioluettelo84  on  kirjoitettu samanaikaisesti, mutta vuo-
sien tiedot poikkeavat toisistaan.  Jos  tulkitsee luettelon pitkää otsikkoa kirjaimel-
lisesti saa sen käsityksen, että kirkkoherrat ovat joutuneet todistamaan oikeiksi  ve- 

90  VA  4122:30.  
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rottajån maakirjaan kirjoittamat autiot: "Thesse effther:ne ödhis scattar sampt 
odis manttall  finnes  i Hattula herede sååm  nu  anno  etc. 79  och  80  ähre  öde  bleff-
ne, såsåm schatte manttals registher widare  förmäler, och  hwar kircke  herde  i 
sijnn geldh haffwer besegltth, såm  här  effther schriffwidh  står"  ja sinetöimään ne. 
Autioluettelossa mainitaan kylän nimi, aution talonpojan nimi ja hänen koukku-
lukunsa tai pelkkä nimi ilman koukkulukua tai sitten nominaaliton autiomaa. 
Merkitsemistapa  on  sama kuin tämän ajan hämäläisissä maakirjoissa paitsi siinä, 
ettei maakirjoissa ollut koskaan savua, jolta olisi puuttunut tilusomistusta osoit-
tava koukkuluku. 

Vuoden  1579  maakirjan ja autioluettelon koukkulukujen summat poikkeavat 
huomattavasti toisistaan. Tämä ei johdu siitä että lähteet olisivat syntyneet toisis-
taan riippumatta vaan siitä, että tänä vuonna yritettiin aivan samoin kuin Porvoon 
läänissä erottaa ne autiotilat, joista  vain  savu oli autio ja koukkuluvun mukaisesta 
maaverosta vastasi joku toinen veronmaksaja niistä autiotiloista, jotka olivat auti-
oina sekä savun että koukun suhteen. Maakirja  on  kirjoitettu samoin kuin muina-
kin vuosina eli autius  on  merkitty joko savun viereen tehdyllä marginaalihuo-
mautuksella tai kirjoittamalla nominaaliton "ödesjord", mutta osa autioista  on  
merkitty toisella musteella  rastilla  ja  vain  nämä ovat mukana autioluettelossa, ei-
vät kaikki maakirjan autiot.  Jos  maakirjaan tehty merkintä koskee nominaalitonsa 
autiomaata,  se on  sellaisenaan autioluettelossa, mutta jos  "ligger  i  öde"  -savua, 
autioluettelossa  on  pelkkä savu ilman koukkulukua. Lähteiden syntyjärjestystä  on  
mahdoton tietää, mutta  on  ajateltavissa vuoden  1576  käräjätiedon ja yleisen vero-
hallinnon tuntemuksen valossa, että ensin laadittiin maakirja johon merkittiin 
kaikki autiot, sitten tämä esitettiin tutkittavaksi kihlakunnankäräjillä ja samalla 
kirjoitettiin autioluettelo, jonka papit vakuuttivat oikeaksi. Joka tapauksessa maa-
kirjaan  on  tehty merkkejä, jotka vastaavat autioluettelon tietoja. 

Vuoden  1580  merkintätapa  on  yksinkertaisempi, vaikka tiedot ovat samassa au-
tioluettelossa kuin edellisen vuoden: maakirjan nimetön autiomaa  on  kirjoitettu 
autioluetteloon autioksi koukuksi, mutta maakirjan talonpojan nimen säilyttänyt  
"ligger  i  öde"  -savu  on  autioluettelon mukaan autio  vain  savun puolesta, ei kou-
kun. Tämä Hattulan kihlakunnassa poikkeuksellinen käytäntö  on  osoitus siitä, 
miten keskushallinto yritti yhdenmukaistaa autioiden laskemis- ja merkitsemista-
paa.  

Vuosien  1581  ja  1582  autioluettelo85  on  sekin saanut pappien sinetit ja vakuu-
tukset tietojen paikkansapitävyydestä. Otsikko  on  yksinkertainen: "Thesse effther-
:ne jordh haffuer  till  ödhe ligadt  pro  anno  etc. 81, 82".  Samat luvut  on  kirjoitettu 
pätemään molemmiksi vuosiksi ja autioluettelon rakenne  on  niin yksinkertainen, 
että siihen  on  alun perin kirjoitettu  vain  kylän nimet ja autioiden koukkujen kylä-
summa; luettelo ei siis ole enää edes osaksi nominaalinen. Kun tämä luettelomalli 
oli sama jolla papisto kirjoitti kirkonveron kantoluettelon, lienee tulkittava niin, 
että keskushallinnon yhtenäistävä ote oli tältä osin herpaantunut ja kihlakunnassa 
kirjoitettiin luettelo paikallisen totunnaisen mallin mukaisesti. Autioluettelo ei ole 
kuitenkaan säilynyt aivan alkuperäisessä muodossa, sillä sen koukkuluvut  on  kor-
jattu samoiksi kuin vuoden  158I  maakirjan autiot, todennäköisesti myös tämän 
maakirjan musteella, ja samalla siihen  on  lisätty autioiden savujen kappalemäärät. 
Vuoden  1582  maakirjassa  on  jo hieman tästä poikkeavat autiusluvut. Vuoden  

85 VA 4197:2-4v. 
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158I  tilanne  on  siis mielenkiintoinen: oletettavasti alkuperäinen pappien laatima 
luettelo kuvasi autiustilannetta sellaisena kuin  he  sen näkivät, mutta tätä luetteloa 
ei ole sellaisenaan käytetty vaan  se on  korjattu maakirjan tietojen mukaan. 

Vuoden  1583  autioluettelon otsikossa  on  optimistinen maininta siitä, että  on  
toivoa autiotilojen asuttamisesta, todennäköisesti samana vuonna annetun uuden 
voutiohjeen vaikutuksesta: "Thesse effther:ne schattehemman haffue enn tijdh 
longh legadh  öde  aff Hattula preste geldh,  och  inthz haffuer hafft rådh vthgöre 
åhrlige vthskylder. Enndoch  the  nogre haffue begyntt bruke iordh,  och  wele  fram-
deles  betale schatten  till  anno  etc. 84".86  Autiusluvut ovat samat kuin maakirjan 
ottamatta huomioon pieniä tarkkuuseroja; esim. Janakkalan pitäjän autiot  on  
summattu väärin, sillä autioluettelosta tulee laskemalla  5:12  koukkua eikä  4:16.  
Kun autioluetteloon eikä maakirjaan ole tehty selviä korjauksia lähteet eivät ole 
niin antoisia kuin edellisinä vuosina. Vuoden  1584  autioluettelon8  otsikko lupaa, 
että muutamat ovat ottaneet tiloja viljelyyn ja vuoden  1585  tileistä näkyy että  he  
maksavat kruunulle veroja. Vuoden  1585  autioluettelo sen sijaan toteaa alis-
tuneesti: nämä olivat vuonna  1585  autioita, joita kukain ei halua viljellä eikä ottaa 
verolle."Valtionarkistossa  on  Topographika-sarjassa eräs erikoinen autioluet-
telo, joka  on  hajoitettu Hattulan ja Lehijärven kansioihin ja taitettu niin, että tut-
kijoiden  on  vaikea saada siitä yleiskäsitystä.89  Tässä luettelossa ei ole mainintaa 
laatimisvuodesta, ei allekirjoituksia eikä pappien sinettejä, mutta käsialansa ja kir-
joitustapansa perusteella sitä voi pitää aitona.  Se  poikkeaa aikakauden muista au-
tioluetteloista siinä, että  se on  nominaalinen eli muistuttaa vuonna  1575  allekirjoi-
tettua vuoden  1570  luetteloa. Autioiden kokonaismäärä  on  sekä savujen että 
koukkujen osalta suurempi kuin missään tilikirjasarjasta saatavassa lähteessä paitsi 
Hattulan pitäjän osalta joka  on  vajaa, mutta lähimpänä vuoden  1580  lukuja. Ta-
lonpoikien nimien mukaan lähteen voi ajoittaa noin vuosiin  1580-1583.  Tilanne  
on  sama kuin vuoden  1570  nominaalisen autioluettelon osalta: autioluettelossa  
on  sellaisia talonpoikia, joita ei mainita koskaan maakirjoissa. Hattulan kihlakun-
nan kylissä asui siis tähän aikaan enemmän talollisia kuin maakirjoista näkyy, 
koska kaikki eivät pystyneet maksamaan veroja ja  vain  tällainen poikkeuksellinen 
lähde kertoo minkä nimisiä tällaiset maakirjan ja normaalin autioluettelon no-
minaalittomalla "autiomaalla" asuneet talonpojat olivat. 

Autiot koukut  on  laskettu lähteissä koko tarkasteluajan selväpiirteisesti eli ne  on  
otettu mukaan vuotuistilityksen pitäjien kokonaiskoukkumääriin ja lyhennyksiin. 
Sen sijaan autioiden savujen laskeminen maakirjan neljänneskunta- ja pitäjäsum-
miin sekä tilien kokonaismääriin oli vaihtelevaa. Kun tileissä lyhennettiin ensim-
mäiset savut vasta vuonna  1575,  tätä edeltänyt  1570-luvun tapa ottaa huomioon 
autioitumisen aiheuttama verovähennys oli jättää autiot savut kokonaan laske-
matta. Siis sekä  "ligger  i  öde"  -savut että ilman talonpojan nimeä kirjoitetut auti-
omaat  on  jätetty pois neljänneskuntien ja pitäjien savusummista. Esim. vuonna  
1570  Janakkalassa oli tilien mukaan  103  savua eikä mitään mainintaa siitä että osa 
näistä olisi ollut autioina90, mutta muokkaamalla maakirjan tiedot niin, että ni-
meltä mainitut autiot lasketaan sekä kokonaismääriin että autioiksi saadaan  106  
savua, joista  3  oli autioina. Sen sijaan vuosien  1575  ja  1576  maakirjaan  on  laskettu  

8e  VA  4222:42-43v. 
87  VA  4231 :42-43v. 
88  VA  4239:50-51. 
89  VA  Topographika Hattula ja Hausjärvi. 
9°  VA  4057:41. 



123 

autiot savut mukaan kokonaismäärään, mutta vuosina 1577 ja 1578 palattiin taas 
entiseen käytäntöön. Kun siis lähteiden käyttämä laskutapa vaihtelee, Iiitetauluk-
koon 8 on merkitty savujen kokonaismäärät ainoastaan maakirjoista nimi nimeltä 
laskettuna. Tämä on vielä perustellumpaa siksi, että vuodesta 1581 maakirjaan tu-
levat savujen puolikkaat; esim. kun Lehijärvellä oli tilien mukaan 69 1/2 savua, 
maakirjoista entisellä tavalla laskemalla määräksi kertyy 74. 

Vuodesta I583 maakirjojen neljänneskuntasummiin on alettu laskea mukaan 
nominaaliton autiomaa yhdeksi savuksi; tämän tutkimuksen laskutapa pysyy en-
nallaan. Liitetaulukkoon 8 on kerätty myös autioluettelojen ja tilien autiot savut 
maakirjatietojen rinnalle. Arvoitukseksi jää, miksi tilien lyennyksissä käytetty 
sanonta "autiot pappien sinetöimien autioluetteloiden mukaan" pitää paikkansa 
vain koukkujen suhteen, ei savujen. Kuten taulukosta näkyy, vain vuonna 1579 ti-
leihin on kirjoitettu autioluettelon määrä lyhennettäviä savuja. 

7.1.4. Axel  Leijonhufvudin maantarkastus Hattulan kihlakunnassa ja 
kruununtilojen hallintokokeilu 

Vuoden  1586  tilien alkuun  on  kirjoitettu selitykseksi: talonpoikien köyhyyden 
takia jalosukuinen kreivi  Axel on  selvittänyt (ransakat) ja vähentänyt rutiköyhien ja 
kurjien talonpoikien veroja laittamalla kaksi manttaalia yhdeksi,  vain  kestityksessä 
ja apuveroissa  (vid kost och gärder),  mistä  on  hänen kirjeensä  28. 11. 1585.  Vä-
hennykset laskien kihlakunnasta kertyi  488  manttaalia, kun alentamattomia mant-
taaleja eli savuja oli  580.9'  Kysymyksessä  on  vanhin Hattulan kihlakunnan lähtei-
den merkintä  Axel  Leijonhufvudin toiminnasta. — Maakirjaan  on  kyseinen vero-
helpotus merkitty kirjoittamalla puolikasmanttaalit näkyviin. 

Seuraavan vuoden tileissä selitetään samoin, että talonpoikien köyhyyden takia  
Axel-kreivi  on  selvittänyt ja alentanut rutiköyhien ja surkeiden talonpoikien ve-
roja kirjoittamalla kaksi manttaalia yhteen kestityksen ja apuveron osalta kuten 
vuoden  1587  selvitysluettelo osoittaa.92  Apuveromanttaalien summat eivät ole sa-
mat kuin edellisenä vuonna ja jo pitäjäsummista näkyy, että selityksestä huoli-
matta oli käytössä muitakin murtolukuja kuin puolikas, sillä esim. Lehijärveen  on  
laskettu  87  savua ja  71 7/12  apuveromanttaalia. Tämän vuoden tilit ovat muuten-
kin valaisevat. Ensin  on  lyhennetty kruununtilat, joista sanotaan, että ne  on  kirjoi-
tettu  Axel-kreivin oman maantarkastuksen mukaan ja niistä  on  lampuotivuoti  Is-
rael  Paavalinpojan tehtävä tili, mistä  on Axel-kreivin kirje  4. 11. 1586.  Näistä ti-
loista mainitaan kaikki veroyksiköt, koukut, savut ja jouset. Toiseksi tileissä lyhen-
netään autiot, kuten pappien sinetöimä autioluettelo kertoo.93  Tämä oli Hattulan 
kihlakunnan toinen kruununtilamerkintä, sillä vuonna  1577  tileihin  on  kirjoitettu, 
että eräs talonpoika nimeltä Jyri Erkinpoika  on  luovuttanut tilansa kruunulle Hat-
tulan Mierolasta, koskei hän voi muuten tulla toimeen eikä hänellä ole varaa mak-
saa kruunun veroja. Hänelle  on  annettu karjaa Hämeenlinnasta.94  — Tileissä 
mainittu autioluettelo  on  olemassa95, pappien sinetöimänä ja entisen tyylisenä  
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niin, että  se  kertoo  vain  kylien autioiden summat ilman talonpoikien nimiä. Hat-
tulan luettelo  on  päivätty  3. 5. 78  — hyvä esimerkki aikakauden lähteiden epätark-
kuudesta! — Janakkala  s.  d.  ja Vanaja  s.  d.  

Vuoden  1587  maakirjan otsikko  on  juhlallinen: "Scatte boga  och komåls  man-
tall  aff thesse effter:ne  7  sochner i Hattula heredt  som  uthschriffuitt  är  effer greff-
we  Axels egen jord  rannsachningh  som  begynntes thenn  7  januarij  pro  anno  etc. 
1587".96  Maakirja eroaa edeltäjistään siinä, että  se  sisältää uusia termejä, autioi- 
den lisäksi kruununtilat, joita  on  kahta 	piä, niitä jotka ovat joutuneet kruu- 
nulle autiuttaan,  "förfallen  under  crono  'j  a  niitä, jotka ovat antautuneet va-
paaehtoisesti. Koukkujen ja savujen kokonaismääriä maantarkastus ei mullistanut 
vaikka Leijonhufvud huomasi verouudistuksen tarpeellisuuden todettuaan, ettei-
vät talonpoikien veroluvut olleet suhteessa heidän tilusomistuksiinsa (vertaa  s. 66).  

Leijonhufvud sai aikaan hallinnollisen uudistuksen: kruununtilat, sekä vapaa-
ehtoisesti antautuneet että autiuttaan joutuneet, erotettiin kihlakunnanvoudilta 
erityiselle lampuotivoudille, joka oli kuitenkin tilivelvollinen kihlakunnan vou-
dille eikä suoraan keskushallinnolle. Ensimmäinen Hattulan kihlakunnan täl-
lainen kruununtilavouti oli  Israel  Paavalinpoika, jonka  4. 11. 1586  saama valtuu-
tus  on  säilynyt. Hänen tehtäviinsä kuului selvittää ja tutkia kaikki eri tavoin syn-
tyneet kruununtilat ja saattaa ne viljelyyn.97  Israel  Paavalinpojan toiminnasta  on  
jäljellä Sääksmäen kihlakunnan lähteisiin sidottu allekirjoittamaton nominaalinen 
luettelo, jonka otsikko kuuluu: "Ödhes jordh  som  ähr whij Hattula häredhe  pro  
anno  etc. 86".98  Tässä luettelossa  on  joko nimetön "ödesjord", talonpojan nimi 
ilman mitään selittävää sanaa tai sitten savun kohdalle  on  kirjoitettu maininta 
siitä, että tila  on  otettu verolle  1584, 1585  tai  1586.  Maantarkastuspöytäkirjaan 
vertaamalla voi todeta, että otsikoinnistaan ja allekirjoittamattomuudestaan 
huolimatta lähde  on  maantarkastuksen yhteydessä syntynyt. Vuoden  1587  eri 
lähteet, maakirja, autioluettelo ja autiotilavoudin luettelo eivät vastaa toisiaan 
kuten edellisen tarkastelukauden verifikaatit. 

Hämeen ensimmäinen lampuotivouti vietiin vuonna  1588  vangittuna Tukhol-
maan.99  Hänestä ei siten ole mitään mainintaa Hattulan kihlakunnan vuoden  1588  
tileissä. Sen sijaan niissä lyhennettiin autiot ja kruununtilat kuten pappien sine-
töimä autioluettelo kertoo)" Tästä huolimatta tilien alkuun  on  kirjoitettu muis-
tutus sinetöidyn autioluettelon puuttumisesta101 , mikä onkin totta autioluettelon  
"Ödes heman och  cronegodz af Hattula härede  pro  anno  etc. 88"1 Ö2  ollessa päi-
väämätön ja allekirjoittamaton. Huomiota herättää  se,  että tileihin  on  Hattulan, 
Lehijärven ja Rengon kohdalle merkitty mikä osa kaikista lyhennettävistä oli 
kruununtiloja, vaikkei autioluettelo  tee  mitään eroa eri ryhmien välillä. Voisi aja-
tella, että tämä säilynyt autio- ja kruununtilaluettelo  on  voudin kirjoittama papis-
ton antaman yksityiskohtaisemman aineiston pohjalta. Maakirja108  on  laadittu 
yhtä tarkasti kuin edellisenä vuonna, niin että siinä erotetaan autiot kruununti-
loista. Maakirjan ja autioluettelon lyhennettävien kihlakuntasummat eroavat  

96  VA  4260:1. 
97 Axel Leijonhufyudin kirje,  VA  Laguksen kokoelma kuninkaan kirjeitä V:40-40y. 
96  VA  4252:7-11. 
99 Kivasmaa I962 s. 519. 

100  VA  4268:35v-36. 
101  VA  4268:1. 
"2  VA  4269:29-31v. 
103  VA  4269. 
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toisistaan  vain 1: 7  koukkua (liitetaulukko  7),  mutta yksityisten kylien kohdalla  on  
huomattaviakin eroja. 

Vuosi  1589 on  hallinnollisesti tutkimusajan antoisin. Sen tileissä lyhennetään 
ensinnäkin kruununtilat, jotka ovat vapaaehtoisesti antautuneet kruunulle ja joista  
Klaus  Mickelinpojan  on  tehtävä tili. Näistä luetellaan koukut, savut ja jouset. 
Toiseksi lyhennetään autiotilat, jotka pappien sinetöimä autioluettelo osoittaa ja 
kolmanneksi rutiköyhät ja köyhtyneet  (utfattige och  vtarmadhe) talonpojat, jotka 
ovat Kuninkaallisen Majesteetin ja  Axel  Lei jonhufvudin kirjeiden mukaan säästet-
tävä kaikilta muilta veroilta paitsi päivätöiltä ja jotka pappien sinetöimä luettelo 
osoittaa. Lopuksi  on  summattu kaikki kolme lyhennettävien ryhmää.104  Autio-
luettelo  1°5  on  hallinnollisesti hyvin valaiseva, sillä  se on  otsikoitu:  "Ödes  lengd  so-
som  presternas  försegling  förmeller  pro  anno  1589",  minkä jälkeen seuraa Vihti ja 
tämän jälkeen  on  kirjoitettu uusi otsikko tai selitys: vuonna  1589  minun  Hans  
Pålsinpojan oli otettava todistus papeilta köyhtyneistä ja surkeista talonpojista 
sekä autioista talonpojista (ei siis autioista tiloista!), koska  he  omistavat  vain  hen-
kiriepunsa. Autioluettelo poikkeaa edeltäjästään siinä, että  se on  nominaalinen 
köyhtyneiden talonpoikien ja kruununtilallisten — jotka ovat mukana vaikkei 
heitä mainita otsikossa — osalta. 

Autiotilavouti  Klaus  Mickelinpoika Finckenbergin maakirja  on  päivätty vuo-
delle  1589.106  Siinä  on  sekä veroa maksavia kruununtalonpoikia että autioita. 
Hänen tilinsä ovat tilintarkastajien mielestä vajaita, sillä hän  on  saanut tiuk-
kasanaisen muistutuksen autioluettelon puuttumisesta; varsinkin Hattulan kihla-
kuntaan  on  kirjoitettu epäilyttävän paljon autioita. Lampuotivoudilta vaadittiin 
siis samaa kirjanpitotarkkuutta kuin kihlakunnanvoudilta: jotta tilien tiedettäisiin 
olevan varmat ja väärentämättömät, hänen  on  ensi sijassa lähetettävä sinetöity lu-
ettelo autioista.107  — Finckenberg oli saanut vastattavakseen sen määrän autioita 
ja kruununtiloja, jotka merkittiin kihlakunnan tileihin vuonna  1588  pappien luet-
telon mukaisesti. Hän sanoo itsekin kruununtilojen summan kohdalla: pää- ja 
manttaalivero kihlakunnanvoudin lyhennyksiinsä merkitsemän summan mu-
kaisesti ja tilitetään hänelle. Hän laati näistä maakirjan vuonna  1589,  mutta vaikka 
pitäjien summat ovat samat kuin vuoden  1588  kihlakunnanvoudin tilityksissä, ky-
läkohtaiset tiedot eivät ole samat kuin vuoden  1588  kihlakunnan maakirjan, vaan 
päin vastoin niitä voi pitää jopa sattumanvaraisina. Esim. Lehijärven  Mervin  kylän 
kokonaiskoukkuluku oli maakirjoissa  3: 8,  mutta lampuotivoudin mukaan pelk-
kää autiota oli kylässä  4:12  koukkua. Suuret kylät näyttävät tuottaneen hänelle 
enemmän vaikeuksia kuin pienet, sillä Mäskälän kylän vastaavat luvut ovat  3: 4  ja  
4:23.  Myös vuonna  1590  Finckenberg laati tilit aivan saman maakirjan pohjalta 
kuin edellisenä vuonna ja samalla tehtiin vielä vuoden  1591  tilit, jolloin hallinto-
kokeilu päättyi hänen kuollessaan108, sillä hänelle ei nimitetty seuraajaa. 

Kruununtilojen hallinnon erottaminen kihlakunnan verotilojen hallinnosta 
epäonnistui. Hallintokokeilu ei päättynyt  vain  Leijonhufvudin kukistumiseen vaan 
ennen kaikkea siihen, että asutustilanteen olisi pitänyt pysyä muuttumatto-
mana jotta vapaaehtoisesti kruunulle antautuneet ja autioitumisen takia kruunulle  

104  VA 4278:33-34y. 
lob VA 4279:41-52v. 
106 VA 4288. 
107  VA 4288:21. 
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joutuneet olisi voitu jättää muun kuin kihlakunnanvoudin hallintaan. Mutta kun 
autioituminen jatkui, näitä tiloja ei ollut mahdollista erottaa pysyvästi muista ti-
loista.  Jo  vuonna  1589  asutustilanne oli muuttunut siitä, kun lampuotivoudille oli 
annettu vuonna  1588  autioiksi ja kruununtiloiksi kirjoitetut. 

Vuoden  1590  tileissä lyhennetään kruununtilat, autiotilat ja varattomat talon-
pojat, kuten pappien sinetöimä luettelo kertoo.109  Mitään lampuotivoutia ei siis 
mainita, vaikka Finckenberg laati tilinsä tänäkin vuonna. Maakirja10  on  epätarkka 
kopio edellisen vuoden maakirjasta, mutta siihen  on  lisätty marginaaliin varatto-
muusmerkinnät  oförmögen-termillä. Autioluettelo"'  on  kirjoitettu sisältämään  
vain  autiotilat, joilla ei ole varaa maksaa kruununveroja:  "Ödis  gåtz ähr vti Hat-
tula häredä,  som  inthet  hade  rodh  till  att  bettala Konungz rettigheett  anno  etc. 90,  
vndantagandes  crone  gåtz". Luettelo, jossa  on  papiston sinetit, ei ole nominaa-
linen vaan  se  ilmoittaa  vain  kvlittäin koukku- ja apuveromanttaalisummat, ei sa-
vuja. Koukkuja  on  huomattavasti enemmän kuin maakirjan autioita, mutta lasket-
taessa yhteen maakirjan autiot ja varattomat päädytään lähelle autioluettelon il-
moittamia määriä. 

Vuosien  1591  ja  1592  aineisto  on  kadonnut, niin että seuraavat lähteet ovat vuo-
silta  1593  ja  1594;  ne ovat samalla vuosisadan viimeiset. Vuonna  1593  autiot ly-
hennettiin sanomalla: autiot ja varattomat talonpojat, joilla ei ole varaa maksaa 
kruunun veroja, kuten pappien sinetöimä luettelo kertoo12, eli siis aivan samoin 
kuin vuonna  1590.  Kruununtiloista ei ole tileissä mitään mainintaa, mutta maakir-
jassa tätä termiä käytetään marginaalissa."3  Useimmat kruununtilat ovat samalla 
varattomia. Autioluettelo14  on  yhteinen vuosille  1593  ja  1594. Se on  otsikoitu yk-
sinkertaisesti: autiotilat joilla ei ole varaa maksaa veroja vuosina  1593  ja  1594  
paitsi kruununtilat. Sinetöity luettelo ei ole nominaalinen vaan sisältää kylittäin 
koukkujen, apuveromanttaalien ja savujen summat. 

Vuoen  1594  tilit ovat lyhennysmerkinnöiltään samanlaiset kuin edellisen vuo-
den"5, mutta maakirjasta  on  mahdollista laskea toiset autio- ja varattomuusluvut 
kuin vuonna  1593.  Talonpoikien nimet ovat kyllä samat, mutta marginaalimer-
kinnöissä  on  eroja. Tässä työssä  on  laskettu autioihin ja varattomiin kaikki ne, 
jotka ovat saaneet marginaalimerkinnän veronmaksukyvyttömyydestään, olivat  he  
sitten kruunun- tai verotiloja. Taulukkojen maakirjojen kruununtilat käsittävät 
siis  vain  ne, jotka eivät olleet samalla kokonaan tai osittain veronmaksukyvyttö-
miä. 

Kameraalisesti vuosien  1587  ja  1594  välinen ajanjakso merkitsee sitä, että edel-
lisen tarkasteluajanjakson eri autiuslähteiden identtisyys murtui: autioluetteloa ja 
maakirjaa ei enää korjattu vastaamaan toisiaan. Asutustutkimuksen kannalta läh-
teiden suuri määrä ja niiden toisistaan riippumattomuus merkitsevät aikaisempaa 
huomattavasti parempia mahdollisuuksia tutkia yksityisten autiotilojen asumisti-
lannetta. Mutta samalla kihlakunnan asutus- ja varallisuustilasta saatava kuva hä-
märtyy: eri lähteiden toisistaan poikkeavat tiedot selittyvät  vain  olettamalla, että 
"kameraalisten lähteiden takana vallinnut todellisuus" oli homogeeninen yhteis- 
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kunta, jonka kokonaan veronmaksukyvyttömät jäsenet eivät selvästi erottuneet 
niistä, jotka maksoivat vain osan — sekä kruununtilat että varattomat jättivät apu-
verot suorittamatta — tai täyden verokuorman. 

7.1.5. Hattulan kihlakunnan kameraalinen käytäntö vuoteen 1607 

Seuraava lähde vuoden  1594  jälkeen  on  vasta vuodelta  1600.  Tällöin tileissä ei 
ole enää mitään mainintaa kruununtiloista eikä autiotilavoudista, joten hallinto-
kokeilu jäi kokonaisuudessaan edellisen vuosisadan puolelle. Autiot lyhennetään 
tileissä pappien sinetöimien luetteloiden mukaisesti:  "En  är  wdi för:ne härede  
ödes  schatter,  som  inthz  förmå  cronones retigheter wtgöre  efter som  presternes 
förseglede lengder widare förmäler".16  Maakirjassa"' käytetään sekä autio- että 
varaton -termejä. Autioluettelo18  on  yhteinen vuosille  I600  ja  1601. Se on  sine-
töity mutta vailla pappien nimiä; otsikko kuuluu: "Thesse effter:ne ehre  platt öde 
och  vthfatige i Hattula häredh  pro  anno  600  och  601".  Luettelo  on  osittain no-
minaalinen, sillä siinä  on  sekä talonpoikien nimiä että sellaisia autioita, joilla  on 
vain  koukkuluku. Kun luettelo ei erittele, kuka  on  otsikon mukaan aivan autio,  
"platt öde"  ja kuka rutiköyhä, sitä lienee tulkittava niin, että pelkkä koukkuluku 
tarkoittaa edellistä ja talonpojan nimiin kirjoitettu savu köyhtynyttä mutta asuttua 
taloa. Luettelon laatijat ovat siis halunneet erottaa asukkaitta jääneet "autiomaat" 
niistä tiloista, joilla vielä asui köyhtynyt ja veronmaksukyvytön talonpoika. Ilman 
savua olevaa autiomaata ei ole enää laskettu yhdeksi savuksi lyhennettäviä sum-
mattaessa kuten tavallisimmin  I500-luvulla. 

Vuonna  1601  autiot lyhennetään tileissä aivan samoin kuin vuonna  160019,  on-
han pohjana yhteinen autioluettelo. Myös maakirja120  muistuttaa edellistä, mutta 
seuraavan vuoden  1602  maakirjasta121  oförmögen-termi  on  melkein kokonaan ka-
donnut. Tileissä autiot lyhennetään melkein samoin kuin edellisinäkin vuosina: 
autiotilat, jotka ovat aivan autioina  (plat  öde)  pappien sinetöimän luettelon mu-
kaan.122  Autioluettelo'2s ei ole nominaalinen vaan sisältää ainoastaan kylittäiset 
koukku- ja savusummat kuten useimmat kihlakunnan autioluettelot. Lyhennettä-
viä  on  sen mukaan enemmän kuin maakirjassa. Autioluettelon virallisuutta kuvaa  
se,  että lautakunnan mainitaan olleen läsnä sitä laadittaessa ja  se,  että kun Hattu-
lan kappalaiselta  Simon  Mikaelinpojalta puuttui oma sinetti, hän lainasi Pelkolan  
Simon  Eskilinpojalta. 

Vuoden  1603  lähteet puuttuvat, mutta vuoden  1604  alkaa eräänlainen uusi 
kausi kihlakunnan tilinpidossa. Tämä näkyy heti siitä, että tilien alkuun summat-
tuihin pitäjäkohtaisiin lukuihin  on  laskettu mukaan naudat, mutta sen sijaan jou-
set ovat poissa. Tilit muistuttavat näin enemmän uusmaalaista käytäntöä kuin ai-
kaisemmin Hattulan kihlakunnassa noudatettua. Tileissä lyhennetään autiot viit-
taamalla käskynhaltija Tönne Jöraninpojan selvityksiin:  "Odes  hemman  vdi  för- 
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:ne heredt  som  pladt  öde,  der  ibland och  någre  nys  wptagne opå frijheter ähre,  e%  
ter  som  stådthollarens Tönne Jörenssons ransakningz lengder widere förmäler".124  
Tämän tekstin lupaamaa autiotarkastusta ei ole valitettavasti säilynyt. Sen sijaan 
tammikuussa  1604  tunnetaan Tukholman käskynhaltijalle  Hans  Johaninpojalle, 
Turun käskynhaltijalle Tönne Jöraninpojalle, kanslisti  Måns  Olofinpojalle ja 
kamreeri Sigfrid Sigfridinpojalle annettu valtakirja pitää tarkastuskäräjiä. Miesten 
oli tarkkaan selvitettävä, mikä oli todella autio ja mikä ei, autiot oli asutettava ja 
niille oli annettava vapaavuosia.125  Itse vuoden  1604  maakirja'26  mullistaa koko 
aikaisemman hämäläisen maakirjasysteemin, niin että  se on  oletettavasti syntynyt 
mainitun käskynhaltijan toiminnan tuloksena. Maakirjan otsikk0  on  "Jordh  boo-
ken med  thes rentta". Kysymyksessä onkin varsinaisesti kihlakunnan ensimmäinen 
maakirja, joka  on  kirjoitettu rekisteröimään kihlakunnan maanomistus ja asutus 
eikä luetteloimaan koukkuveron maksajia. Tämä ero näkyy maakirjan nimityk-
sistä, sillä vuosina  1539-1561  käytettiin nimitystä koukkulukukirja,  "kroktals-
boken"  (vuonna  1544  käytettiin lisäksi sanaa  "mantal"  ja vuonna  1539  oli nimenä  
vain  "mantals bok"),  sitten vuosina  1562-1570  otsikkona oli  "skatt och mantals 
boken"  (vuonna  1562  mainitaan myös jouset, ei muina vuosina),  1571-1584  py-
rittiin kirjoittamaan täydellisesti  "skatt, mantal,  bogetal, komols, näbbe  skatt, och 
matskotts  register"  eli mainittiin nekin veroyksiköt, joita kannettiin  vain  kirkol-
lisesti Uuteenmaahan kuuluneesta kihlakunnan eteläreunasta. Vuonna  1585  otsik-
kona oli  "skatte  register",  kunnes vuonna  1586  vilahtaa näkyviin maakirja-sana: 
"årligha  ränta, skatta eller och  jordebook", mutta siihen pålattiin otsikoimaan  
"skatte,  boga  och  komols mantall" aina vuoteen  1602  saakka. 

Mainitussa vuoden  1604  maakirjassa  on  jokaisen veronmaksajan veromäärä 
kirjoitettu itse maakirjaan sen sijaan, että tileissä  vain  määriteltäisiin paljonko 
koukulta tai muulta veroyksiköltä peritään. Tämä oli käytäntö Porvoon läänissä jo 
aikaisin  1550-luvulla, vaikkei siitä tullut pysyvää, mutta Hattulan kihlakunnassa 
näin ei menetelty koskaan aikaisemmin. Toinen erikoisuus aikaisempiin maakir-
joihin verrattuna  on se,  ettei maakirja tunne lainkaan  öde-termiä, sen sijaan kyllä  
oförmögen-sanan. Olennaisinta  on  kuitenkin  se,  että asujaimia lasketaan kahdella 
eri veroyksiköllä, savulla ja manttaalilla. Jälkimmäinen ei ole  se  murtolukuinen 
apuveron kantoyksikkö, jota tällä sanalla aikaisemmin tarkoitettiin. Tällainen 
manttaali oli syntynyt  Axel  Leijonhufvudin aikana, jolloin hän oli antanut savuille 
apuverojen maksamisessa sellaisen verohelpotuksen, että  vain  poikkeuksellisen va-
rakkaan  talon  manttaali oli yksi ja muiden murtoluku. Eräinä vuosina Hattulan 
kihlakunnassa oli myös vuotuinen päävero maksettu murtolukuisen apuvero-
manttaalin mukaan eikä savuittain, jolloin talonpojat olivat saaneet huomattavan 
verohelpotuksen.127  Vuoden  1604  manttaali ei ole tämä murtolukuinen apuveron 
kantoyksikkö vaan samalla tavalla osiin jakaantumaton veroyksikkö kuin savukin. 
Savujen ja manttaalien määriä vertaillessa huomaa, että manttaaleja  on  paljon 
enemmän. Esim. Janakkalassa  on  maakirjan mukaan  99  manttaalia mutta  vain 49  
savua. Vanhastaan savu määriteltiin kihlakunnan lähteissä asutuksi talonpoikais-
taloksi, aikaisimmissa asiakirjoissa "besitten  bonde med  boo  och boskap",  jolloin 
asumista korostettiin ulkoveron vastakohtana. Vuoden  1604  maakirja palaa tähän 
alkuperäiseen käytäntöön, kun autioitumiskaudella autio savu oli jätetty maakir- 
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joista pois, saanut marginaalimerkinnän autiudestaan tai sulautunut kylän "autio-
maahan", joka puolestaan oli toisinaan laskettu yhdeksi savuksi ja toisinaan jätetty 
laskematta. Vuoden  1604  maakirja käyttää savu-termiä nimenomaan veroa mak-
savasta eli asutusta savusta, joka kyllä saattoi olla varaton. Sen sijaan manttaali  on  
tässä lähteessä tilan yleisnimitys: jokainen tila  on  manttaali,  on se  sitten autio tai 
ei. Tästä seuraa  se,  että savuton eli asukkaaton manttaali  on  itse asiassa autio mistä 
puolestaan selittyy, miksei  öde-termiä ole tarpeen käyttää. Janakkalassa oli siis  99  
manttaalia eli tilaa, joista  49  oli asuttua savua ja loput autioita.  On  huomattava, 
että maakirjassa  on  myös sellaisia savuja, jotka eivät ole manttaaleja. Kysymyk-
sessä oli tietynlainen uudisasutus: oli olemassa asuttu savu, joka ei vastannut van-
hastaan olemassa ollutta manttaalia. — Liitetaulukkoon  8 on  laskettu luvut niin, 
että savuihin  on  laskettu kaikki asumat ja autioiksi ne manttaalit, jotka eivät läh-
teen mukaan olleet savuja. Maakirjan luvut eivät vastaa tilien lyhennettäviä, vaikka 
laskisi varattomat mukaan.  Se  ei siis autiusmääriltään vastaa tilien mainitsemaa 
Tönne Jöraninpojan autiotarkastusta, vaikka onkin ilmeisesti syntynyt sen tai vas-
taavan hallintotoimen yhteydessä. Maakirjan  on  kirjoittanut puhtaaksi kihlakun-
taa tuntematon kirjuri ilmeisesti vertaamatta sitä aikaisempien vuosien lähteisiin, 
sillä konseptissa oleen pienen aukon takia Lopen pitäjän Sajaniemen ja Lopen ky-
lät ovat sekaantuneet yhdeksi vajaaksi kyläksi. 

Vuoden  1605  lähteet puuttuvat, mutta vuoden  1606  tileissä autiot lyhennetään 
Juhana Ottenpojan selvitysten mukaan.128  Samalla erotetaan ne, jotka  on  otettu 
verolle ja ne, jotka ovat aivan autioita,  "platt öde".  Luvut eivät ole samat kuin tili-
kirjasarjassa säilyneessä Juhana Ottenpojan autiotarkastuksessa, joka onkin päi-
vätty seuraavalle vuodelle. Muuten vuodelta  1606 on  säilynyt tietoja autiotiloilta 
maksetusta viljasta129, väenottoon liittyvä autioluettelo'30, tilikirjasarjassa säilynyt 
autioluettelo131, joka ei ole tilien mainitsema Juhana Ottenpojan autiotarkastus ja 
lopuksi nimismiesten laatimat selvitykset.182  

Jo  edellä mainittu lähdemäärä osoittaa kruunun kiinnittäneen  1600-luvun alku-
vuosina autioitumiseen enemmän huomiota kuin koskaan aikaisemmin. Tammi-
kuussa  1605  Tönne Jöraninpoika,  Jöns  Nilsinpoika,  Henrik  Henrikinpoika ja Sig-
frid Sigfridinpoika saivat valtakirjan tarkastaa kuinka monta autiotilaa Suomessa  
on.  Kuningas oli sitä mieltä, että pappien autioiksi ilmoittamia oli aikaisemmissa 
tarkastuksissa todettu veronmaksukykyisiksi. Nyt oli selvitettävä kylä kylältä, mikä 
oli autiotilojen määrä, kuinka monta veronmaksukykyistä oli väärin kirjoitettu 
autioiksi, kuinka monta autiotilaa oli toisten viljeleminä ja kuinka monta oli pe-
tollisesti nielaistu toisten lisämaiksi.138  Kesällä Tönne Jöraninpoika, veromestari  
Henrik  Henrikinpoika ja kamreeri Sigfrid Sigfridinpoika saivat samansisältöisen 
valtakirjan tarkastaa Suomen autioita.184  Joulukuussa samana vuonna taas  Jakob  
Kouskilsai valtuuden lähteä tarkastamaan Suomen autiotilat. Toiminta piti aloit-
taa neljän apulaisen kanssa Ahvenanmaalta ja jatkaa sitten mantereella käskynhal-
tijoiden ja voutien avulla.185  

128  VA 4378:29-30. 
1 R9  VA 4379:239-254v. 
1S° VA 4379:302v-303v. 
's' VA 4379+319-320. 
132 RA  KA  Finska  cameralia  57, VA  FR  108.  
"' Kaarle IX:n kirje  3. 1. 1605,  Waaranen  11 s. 165-166. 
'54  Kaarle IX:n kirje  14. 8. 1605,  Waaranen  Il  s. 216.  
Is5  Kaarle IX:n kirje  27. 12. 1605,  Waaranen  II s. 230-231.  
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Ei kulunut kuin puoli vuotta, kun  Jakob  Kouskilille kirjoitettiin vastaava uusi 
valtakirja.136  Kaksi päivää myöhemmin Göran Gyllenstierna sai ohjeensa Suo-
messa toimitettavista asioista. Hänen oli mm. Iivar Kristofferinpojan ja kamreeri  
Anders  Nilsinpojan kanssa tarkastettava koko Suomen autiotilojen määrä, milloin 
kukin tila oli autioitunut, minkä takia, kuka oli viljellyt sitä ja mitä veroja oli mak-
settu. Samalla oli selvitettävä, kuinka monta tilaa maassa oli kaikkiaan.'s' Touko-
kuussa  1606  Kaarle lähetti jälleen uusia miehiä tarkastamaan Suomen autiotilat, 
koska hän oli tyytymätön edellisen vuoden tarkastuksen tuloksiin:  Anders  Nilsin-
pojan, Juhana Ottenpojan,  Mats  Jöraninpojan ja  Karl  Giliuksenpojan.'38  Jo  
heinäkuussa osaksi samat miehet saivat uuden valtakirjan eli  Jakob  Kouskil, Ju-
hana Ottenpoika,  Karl  Giliuksenpoika ja  Nils  Galle. Samalla kun heidän oli selvi-
tettävä autiotiloista niiden määrä, autiusaika, viljelystilanne ja verot, oli laskettava 
kaikki tilat. Koska voudit kirjoittivat niin paljon rästejä, oli tutkittava olivatko ta-
lonpojat todella niin paljon velkaa kruunulle.'s9  Heinäkuun lopussa kuningas to-
tesi, ettei  Jakob  Kouskil halunnut jatkaa vaan viivytteli matkaansa, joten Juhana 
Ottenpojan oli jatkettava toisten kanssa saamansa käskykirjeen mukaisesti.140  Il-
meisesti tämä viimeksi mainittu tarkastus  on  ulottunut Hattulan kihlakuntaankin, 
jolloin  on  saatu vuoden  1606  tileihin kirjoitetut autiusluvut. Syyskuussa kuningas 
kirjoitti  Jakob  Kouskilille, Juhana Ottenpojalle ja  Nils  Gallelle olettaen näiden 
toimineen ahkerasti ja pyysi saada tietää autiotarkastusten tuloksia.141  

Vuoden  1606  autioluettelo142, jonka otsikko  on  lyhyesti  "Ödes  lengd", sisältää 
talonpojan nimen ja hänen koukkulukunsa tai nominaalittoman autiomaan, 
jonka kohdalle  on  merkitty kuinka monta tilaa  se  käsittää. Autioluettelossa ei ole 
sinettejä eikä pappien allekirjoituksia ja muista vastaavista luetteloista  se  poikkeaa 
siinä, että  se  noudattaa hallintopitäjä- ja neljänneskuntajakoa. Eräs piirre liittää 
autioluettelon vuoden  1604  maakirjaan, jossa osa savuista oli ilman manttaalia: 
tässä muutama talonpojan nimen saanut autio ei ole savu. Luettelo  on  ilmeisesti 
peräisin jostakin autiotarkastuksesta eikä käräjillä vuotuisen tilinkannon yhtey-
dessä syntynyt, vaikkei registratuuran määräyksistä voi päätellä, keiden tarkasta-
jien toimesta tämä lähde oli kirjoitettu. 

Erittäin valaiseva lähde  on se,  joka syntyi nimismiesten tietojen pohjalta. 
Kuningas kirjoitti elokuussa  1606,  että  on  katsottava ovatko nimismiehet pu-
huneet totta.  Jos  joku heistä  on  kertonut vääriä tietoja mielistelläkseen voutia ja 
tuottanut kruunulle vahinkoa, hänet  on  heti lähetettävä Tukholmaan vastaamaan 
sanoistaan.  Jos  nimismiehet ovat puhuneet totta,  he  saavat olla rauhassa, mutta 
heille  on  terotettava että heidän  on  jatkuvasti valvottava kruunun etua.143  Hattu-
lan kihlakunnasta  on  säilynyt Hattulan Katinalan Pekka Pekanpojan antamat tie-
dot Hattulasta, Lehijärvestä ja Rengosta sekä Janakkalan Kernaalan Lasse Tuo-
maanpojan esitys Janakkalan ja Mäskälän autioista. Lopen ja Vihdin tiedot puut-
tuvat. Lähde poikkeaa aikakauden muista asiakirjoista, sillä  se  pohjaa todella ni-
mismiesten paikallistuntemukseen eikä kameraaliseen aineistoon. Niinpä  he  tiesi- 

16  Kaarle IX:n kirje 6.  I.  1606, reg. 
1Y7  Kaarle IX:n kirje 8. 1. 1606, reg. 
18  Kaarle IX:n kirje 26. 5. 1606, reg. 
1Y9  Kaarle IX:n kirje  I.  7. 1606, reg. 
140  Kaarle IX:n kirje 29. 7. 1606, reg. 

Kaarle IX:n kirje 27. 9. 1606, reg. 
142  VA  4379:319-323. 
143 Kaarle IX:n kirje 25. 8. 1606, Waaranen  II  s. 256. 
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vät  mainita  20  kylän koukkuluvut, mutta  30  kylän osalta  he  eivät yksinkertaisesti 
tiedä sitä. Valitettavasti nimismiehet eivät kerro, mikä  on  kunkin kylän kokonais-
savumäärä. Tiedot ovat verbaalisia: Mäskälän pitäjän Mäskälän kylässä  on  neljä 
autiotilaa, joiden veroluvusta kertojalla ei ole tietoa, ja ne ovat olleet autioina seit-
semän vuotta. Rakennukset ovat vielä tallella; tiloja ei ole otettu verolle, vaan ka-
lastajat, rengit ja muut Hämeenlinnan henkilökuntaan kuuluvat viljelevät hieman 
peltoa ja niittyä, mutta nimismies ei osaa sanoa miten paljon. — Tämä lähde, joka 
käsittää  143  autiotilaa,  on  tärkeä ennen kaikkea tutkittaessa autiotilojen asumisti-
lannetta, koska  se  antaa arvokasta vertailumateriaalia. Lähde mainitsee asutuiksi  
vain 19  tilaa eli  13,3  %, joten sen mukaan olisi ollut lähes sääntönä että tilan auti-
oksi jättämisen yhteydessä lähdettiin etsimään parempaa elämää muualta. Milloin 
asukas mainitaan, tämän ei tarvitse olla  talon  entinen isäntä vaan paikalle aset-
tunut muu henkilö. Hattulan Saarenkylästä selitetään, että —:  8  koukun tila  on  
ollut autiona  20  vuotta eikä sillä ole rakennuksia, mutta silti joku  on  asunut 
pienessä torpassa ja viljellyt hieman peltoja ja niittvjä. 

Juhana Ottenpojan autiotarkastus144  on  ainoa lähde vuodelta  1607  ja siksi  se on  
taulukoitu tämän vuoden osalta, vaikka siitä olisi mahdollista laskea parin edel-
linenkin vuoden tiedot. Hän  on  kirjoittanut tarkastusluetteloonsa kaikki talot ja 
merkinnyt ja merkinnyt b-kirjaimella ne, jotka olivat säilyneet täysin veronmaksu-
kykyisinä, siis  behållen-sanan alkukirjaimen. Autioista hän  on  kertonut, kuinka 
monta vuotta tilat ovat olleet autioina, kuka  on  uusi asukas ja minä vuonna tämä 
alkaa maksaa veroa. Mielenkiintoisinta  on se,  että hänen mukaansa  vain  osa tilan 
äyrimäärästä — Juhana Ottenpojan autiotarkastuksessa Hämeen koukkuluvut 
vaihtuvat äyreiksi —  on  saattanut olla autiona; maakirjaan ei merkitty tällaista ti-
lan osan autioitumista kuin poikkeuksellisesti. Juhana Ottenpojanja hänen seuru-
eensa nauttimasta kestityksestä  on  säilynyt kaksi kuittia, joiden mukaan läänin itä-
osan pitäjät tarkastettiin kesällä  1607  nopeassa tahdissa145, mutta Hattulan kihla-
kunnasta toimintaa ei voida ajoittaa päivälleen. 

Juhana Ottenpojan tarkastus tyydytti vaateliasta kuningasta. Hän oli sitä mieltä, 
että kaikki voudit erotetaan ja uusi tilinpito järjestetään tämän tarkastuksen tulos-
ten mukaisesti146, sillä aateli, kirjurit ja voudit tulevat varmasti saamaan rangais-
tuksensa.147  Marraskuussa  1607  Kaarle  on  kirjoittanut lakoniseen päiväkirjaansa, 
että Juhana Ottenpoika saapui Suomesta ja kertoi voutien suuresta uskottomuu-
desta148, ja vuodesta  1608  löytyisi runsaasti lähteitä kuninkaan kelvottomia kruu-
nun palvelijoita kohtaan tuntemasta vihasta.  

1600-luvun alun kato aiheutti erään mielenkiintoisen lähteen syntymisen.  Se on  
otsikoitu: "Ranssachnings  register  aff Hattula häredt, såssom  den  edle  och  v.  Er-
landh Biörnssonn til Schatmansöö,  efter  F.  N.  fulmacht  åh  befalningh wträttadt  åh  
bestält haffuer  pro  anno  etc. 1602".149  Katotarkastuksen suorittajan lisäksi lähde 
luettelee lautakunnan, joka oli mukana katoa tutkimassa. Tässä asiakirjassa ei 
mainita "autiomaita" kuten maakirjoissa, mutta milloin nominaalisen luettelon 
jokin kylä  on  ilman veronmaksajia, selitykseksi  on  kirjoitettu kylän olevan kesan-
tona, "vti linde". Koukkuja lähde ei tunne. Useimmille savuille  on  kertynyt vero- 

'44  VA  4382. 
145  Kuitti 26. 7. 1607,  VA  4379:210 ja 5. 8. 1607,  VA  4379:165. 
145  Kaarle IX:n kirjeet 12. 8. 1607, Waaranen  II  s. 320 ja 26. 9. 1607, Waaranen  II  s. 332-335. 
141  Kaarle IX:n kirje 30. 9. 1607, Waaranen  II  s. 335-336. 
148  Calendaria Caroli s. 152. 
149  VA  302. 
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rästejä, jotka luetellaan tarkasti parseleittain, mutta niitä ei ole tässä katsottu ai-
heelliseksi taulukoida. Muutamat näistä rästisavuista ovat saaneet marginaalimer-
kinnän varattomuudestaan,  "utfattig"  tai  "oförmögen",  kun taas osa köyhistä  on  
ilman verorästejä. Osa taloista  on  autioina tai kesantona. Lisäksi lähde ilmoittaa 
vuodentulon rukiin, kauran ja ohran osalta.  

7.1.6. Porvoon läänin autioiden merkitseminen vuosina 1571-1585 

Porvoon läänin autioituminen alkaa massailmiönä vuonna  1571.  Tällöin tilei-
hin  on  tehty lyhennysmerkintä sanomalla: "sköfflat  och förbrände  aff rysszen  och 
öde  aff fatigdom,  som  lengdenn förmeler".150  Luvut ilmoittavat toisin kuin Hattu-
Ian  kihlakunnasta vastaavana aikana sekä lvhennettävät täysverot että savut. Auti-
oluettelon151  otsikko vastaa osittain tilien lyhennysmerkintää:  "Öde och  för-
brende  heman  i Borgo  län anno  1571".  Otsikko mainitsee siis  vain  autiot ja polte-
tut ja tileissä käytetään lisäksi sanontaa köyhyyden takia autioituneet, mutta itse 
aunoluettelossa  'on  kolmesta eri syystä lyhennettäviä: vihollisen hävittämät, köy-
hyyden takia autioituneet ja ruton takia veroa maksamattomat.  On  huomattava, 
että köyhyys huomattiin autioitumista aiheuttavaksi tekijäksi samana vuonna, kun 
vihollinen hyökkäsi maahan. Tileihin lyhennykset  on  merkitty autioluettelon sum-
mien mukaisesti, mutta näissä  on  runsaasti laskuvirheitä. Esim. Helsinkiin  on  
merkitty köyhyyden vuoksi autioituneiksi  67  savua, mutta yksin kappalein laskien 
niitä kertyy  82  ja lisäksi  6  ruton takia autiota, joita ei ole summattu lainkaan. Hat-
tulan kihlakunnan lähteille oli ominaista  se,  että tilien lyhennyksiin kirjoitettiin 
arvoituksellisesti toinen määrä savuja kuin autioluettelossa oli, vaikka koukkuja 
merkittiin yhtä paljon. Porvoon läänille ovat tyypillisiä lähteiden laskuvirheet. Tä-
män takia liitetaulukoissa  9  ja  10  esitetään rinnan sekä tileistä poimitut että maa-
kirjoista ja autioluetteloista nimi nimeltä lasketut luvut sekä täysverojen että savu-
jen osalta. Muodollisesti Porvoon läänin vanhin autioluettelo  on  allekirjoittama-
ton  ja sinetöimätön; kun  se on  lisäksi laadittu hallintopitäjittäin ja neljänneskun-
nittain,  se  ei vaikuta sellaiselta verifikaatilta, jollaisia keskushallinnon tilintarkas-
tajat vaativat, vaan pikemminkin maakirjasta jäljennetyltä otteelta. Maakirjassa'52  
on  pieniä epätarkkuuksia lukuun ottamatta samat autiot kuin autioluettelossa. 
Autius  on  merkitty marginaaliin:  "öde  af  fattigdom", "öde  af  fienden"  tai  "öde  af  
pest".  Käytäntö eroaa Hattulan kihlakunnasta siinä, että nyt kuten aina myöhem-
minkin autius  on  poikkeuksetta merkitty tällä marginaalihuomautuksella, niin et-
tei nominaalittomia "autiomaita" tunneta lainkaan. Maakirjasta laskettuihin tau-
lukoihin autiot  on  poimittu mukaan sekä kokonaismääriin että lyhennettäviin. 

Vuosina  1572 'a I573  Pernaja kuului Kymenkartanon lääniin, joten  se  oli nämä 
vuodet hallinnollisestil 	erossa Porvoon läänistä. Vuonna  1572  pitäjän autiot Iyhen-
nettiin vetoamalla Juhana  III  :n  kirjeeseen, jonka mukaan vihollisen edellisenä 
vuonna hävittämät talot ovat saaneet kolmen vuoden verovapauden: "thesse eff-
ter:ne  skattar  bleffue sköffiade  och  förbrende vtaff rysenn vdij Pärno  och  Pyttis 
sochner  anno  71.  Ther  på  haffue  the  bekommit  frihext  j  trij åhr, ther  på K.  M.  breff  

15o VA 3320:30v-31. 
's' VA 8323:135-147v. 
iss VA 3323. 
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datum 16.  junij  anno  etc. 71".153  Seuraavan vuoden tileissä  on  aivan sama teksti.'54  
Mitään autioluetteloa ei näinä vuosina tehty, koska lyhennykset perustuivat vuo-
den  1571  tietoihin, eikä maakirjoihin merkitty muita autioita kuin vihollisen hä-
vittämät. Kuninkaan kirje  on  säilynyt tilien verifikaattina. Sen mukaan vihollisen 
hyökkäyksestä kärsineet ovat menettäneet omaisuutensa, talonsa ja kotinsa.155  

Porvoon läänissä lyhennettiin autiot vuonna  1572  tileissä samoin kuin vuonna  
1571  erottamalla vihollisen hävittämät ja köyhyyden takia autioituneet toisistaan: 
nämä tilat ja täysverot ovat venäläisten polttamia ja hävittämiä sekä muuten köy-
hyyttään autioituneita.15fi Myös vuonna  1573  käytettiin samaa sanontaa:  "brände 
och  sköflede aff rydzen  och  elliest  öde  wordne  igenom  fatigdom".157  

Vuonna  1573 on  Kymenkartanon läänin, johon siis myös Pernaja kuului, tilei-
hin merkitty huomautus sinetöidyn luettelon puuttumisesta autioista ja poltetuista 
tiloista, joten ei voida tietää onko vouti merkinnyt nämä tilat oikein tileihinsä.158  
Sen sijaan Porvoon läänistä  on  laadittu autioluettelo vuonna  1572i59 :  "Lengdenn 
opå alle ödegodz  och  the  förhäriede  och  förderffuade ähr aff rydzenn wdi Borgo  
och  Rasborgz läänn  pro  anno  etc. 72".  Luettelolla  on  toinenkin otsikko:  "Then-
ne effter:ne äre sköfflade  förbrände och öde  aff fatigdom  anno  etc. 72".  Tämä lu-
ettelo muistuttaa ulkonaisesti edellisen vuoden vastaavaa lähdettä, niin että  se  
näyttää maakirjasta jäljennetyltä otteelta, mutta tiedoiltaan  se  sopii paremmin 
seuraavan vuoden maakirjaan kuin oman vuotensa yhteyteen. Myös vuonna  1573 
on  kirjoitettu autioluettelo, jossa ei siinäkään ole pappien sinettejä eikä nimikir-
joituksia:160  nämä seuraavat tilat ovat vihollisen ja köyhyyden autioittamia. Lähde 
ei ole identtinen saman vuoden maakirjan kanssa. 

Kolme ensimmäistä tarkastelukauden vuotta muodosti siis tietyn yhtenäisen ka-
meraalisen käytännön ajan: maakirjaan kirjoitettiin marginaaliin huomautus  
"öde"  ja selitys, aiheutuiko tämä köyhyydestä, vihollisen hävityksistä vai rutosta. 
Samalla laadittiin autioluettelot, joiden summien mukaan kirjoitettiin tilien ly-
hennykset; tileissä olevien laskuvirheiden takia tutkija päätyy erilaisiin tuloksiin. 
Autioluettelot näyttävät maakirjasta jäljennetyiltä otteilta, sill ä niissä ei näy mitään 

k
älkeä siitä, että papisto olisi osallistunut niiden laatimiseen tai että ne olisi tutkittu 
äräjillä. 

Porvoon läänin kameraalinen käytäntö muuttui vuonna  1574,  sillä maakirjaan  
on  Helsinkiin ja Sipooseen merkitty  vain  muutama autiotila, Pernajaan ja Porvoo-
seen enemmän. Tileissä autiot lyhennetään toteamalla, että nämä tilat ovat auti-
oita köyhyyden takia: "Thenne effter:ne godz  och skattar  wti Borgålänn äre wthi  
öde igenom  fatigdomen".'6' Tässä ei siis ole mitään mainintaa pappien allekirjoit-
tamastaja sinetöimästä autioluettelosta, mutta sellainen  on  silti olemassa tilien ye-
rifikaattina, luettelo Porvoon läänin autioista, jotka ovat autioituneet köyhyyttään 
ja muuten: "Lengden opå  the  ödes  godz vthi Borgolän  som  aff fatigdom  och  el-
iesth vtarmade  ock förödde  äre  anno  etc. 1574".162  Luettelo  on  kauniisti puhtaak- 
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sikirjoitettu, sinetöity ja päivätty  6. 5. I574.  Otsikon sivuun  on  lisätty kiinnostava 
selitys siitä, miksi tilat ovat autioituneet: vihollisen ja oman sotaväen takia, "aff 
fienderne  och vårt  egit krigz folch". Porvoon läänin käytäntö poikkeaa siis hämä-
läiseltä siinä, että kun  on  kirjoitettu pappien sinetöimä autioluettelo, maakirjaan 
ei ole merkitty kaikkia autioita toisin kuin Hattulan kihlakunnassa, joissa nämä 
verifikaatit korjattiin vastaamaan toisiaan. Kun autioluettelo noudattaa hallinto-
pitäjäjakoa ja  on  yhtenäisesti kirjoitettu puhtaaksi kaikista pitäjistä,  se on  oletetta-
vasti syntynyt niin, että talonpoikien veronmaksukykyä  on  tutkittu käräjillä, kirjuri  
on  kirjoittanut autioiksi todetuista puhtaaksi luettelon ja papit ovat sinetöineet 
sen, jotta tilien tarkastajan vaatimus tulisi muodollisesti täytetyksi. 

Vuonna  I575  ei kirjoitettu uutta autioluetteloa vaan tilien lyhennyksissä todet-
tiin, että autiustilanne oli aivan muuttumaton edellisestä vuodesta: "thenne ef 
ter:ne godz  och skattar  wti Borgå länn äre vti  öde igenom  fatigdomen  och  aff fien-
derne  och  wårtt egitt krigzfålch  förödde,  ther opå  en  besigland lengd beschriffuen  
anno  74  och  sedan  är ingen  af  them  besitne  eller  vptagne".163  Hattulan kihlakun-
nan tapaan pappien sinetöimä autioluettelo oli lyhennysten perusteena kaksi 
vuotta kerrallaan. Sen sijaan vuoden  1575  maakirja164  ei ole edellisen vuoden ko-
pio eikä siihen ole myöskään kirjoitettu autioluettelon tietoja, vaan  se  sisältää 
oman vähäisen määränsä autiotiloja. 

Vuodet  1576-1578  muodostavat Porvoon läänissä oman ajanjaksonsa autioi-
den merkitsemisessä. Vuoden  1576  tileissä ne lyhennetään "hänen" autioluette-
lonsa mukaan: "thenne effter:ne godz  och  schatter wtij Borgolän äre  öde igenom 
stor fattigdom och löper som hans  lengd  förmäler".'  65  Autioluettelo'66  näyttää to-
della olevan voudin tai kirjurin käsialaa, sillä siinä ei ole mitään jälkeä pappien ni-
mikirjoituksista tai sineteistä. Otsikko toistaa entistä sanontaa, luettelo niistä auti-
otiloista, jotka ovat köyhyyden tai muun syyn takia autioituneet. Maakirjassa1fi 7  on  
sama määrä autioita kuin autioluettelossa. 

Vuoteen  1577  osuivat  25-vuotisen sodan hävitykset, joten tileissä rinnastetaan 
kuten vuosikymmenen alussa vihollisen polttamat ja köyhyyden takia autioi-
tuneet: "sköfflat  och  förbrende aff  ryssen och öde  aff  fattigdom, som  lengdenn  
förmäler anno  etc. 77"  ja sivuun  on  lisätty huomautus kuninkaan  24. 10. 1577  an-
tamasta verovapaudesta.168  Autioluetteloja  on  kaksikin, sillä ensinnäkin Helsin-
gistä ja Sipoosta  on  kirjoitettu ainoastaan savuluvun mukainen luettelo vihollisen 
hävityksen kohteiksi joutuneista.169  Luettelossa  on  sinetit muttei allekirjoituksia 
eikä päiväystä, Tämän luettelon tilat ovat mukana täydellisemmässä autioluette-
lossa"70, joka  on  saanut otsikon: "Thenne effter:ne gådz  skatter och  rööker wthi 
Borgolenn ähre  rappade och  brende aff  ryssen och  elliest  öde vorden igenom  fa-
tigdom  anno  etc. 77".  Autioluetteloista tapaa jatkuvasti laskuvirheitä, mutta ne 
vastaavat hyvin maakirjan tietoja. 

Vuonna  1578  autiot lyhennettiin sanomalla, että nämä seuraavat tilat, täysverot  
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ja savut ovat köyhyyden takia autioita kuten luettelo ilmoittaa."' Sinetöidyn auti-
oluettelon12  otsikossa mainitaan uusi termi "förlam": "Thenne effther:ne godz, 
schattar  och  rööker wdi Borgolhenn ähro förlam  och öde  wordne  igenom  fatigh-
dom  anno  etc. 78".  Vuoden  1579  tilien lyhennysmerkintä  on  aivan samanlainen 
kuin edellisenä vuonna."3  Sen sijaan autioluettelossa174  on  näkyvissä eräs merkit-
tävä uutuus, lyhennettävien erottaminen kahteen eri ryhmään sanoilla autio  (öde)  
ja köyhä  (arm),  mikä näkyy jo luettelon otsikosta:  "En  lengd opå  the  skatter och 
röker som öde och  vtarmede ähre vdi Borgo lähn  anno  etc. I579".  Kaikista lyhen-
nettävistä ei tosin sanota, kumpaan luokkaan ne kuuluvat. Toinen uudistus  on  au-
tion savun ja aution täysveron erottaminen: jos savu yksin oli autio ja naapurit 
vastasivat täysveron mukaan perittävästä verosta käyttäessään tiluksia lisämainaan, 
kyynäräluvuksi  on  kirjoitettu  0. Jos  sen sijaan sekä savun että täysveron mukaan 
perittävät verot jäivät kantamatta, kyynäräkin kirjoitettiin autioluetteloon. Käy-
täntö oli siis sama kuin samanaikaisesti Hattulan kihlakunnassa. Lähde selitti, että 
osa oli aivan autioita,  "slet öde",  ja osa köyhtyneitä, "vtarme", jotka eivät jak-
saneet maksaa mitään veroja. Maakirjaan'  s  on  merkitty  vain  harva autio, ja 
monet autioluettelon lyhennettävät omistavat maakirjan mukaan nokkia ja leh-
miä, joten heidät  on  tulkittava asutuiksi. 

Vuodesta  1580  ovat säilyneet  vain  tilit, joten ainoastaan autioiden kokonais-
määrä  on  tiedossa. Lyhennysmaininta  on  entisenlainen: nämä seuraavat tilat ja 
täysverot ja savut ovat autiot köyhyyden takia kuten luettelo ilmoittaa.16  Luvut 
ovat huomattavasti korkeammat kuin vuonna  1579.  Seuraavana vuonna autiot ly-
hennetään edelleen samalla tavalla: köyhyyden takia autioituneet kuten luettelo 
mainitsee.17  Tämän vuoden autioluettelo'  8  on  säilynyt. Sen laatijoilla  on  ollut 
selvä mielipide autioitumisen syistä, jotka olivat yleinen köyhtyminen ja sotajou-
kon vaatima kestitys: "Thenne effter:ne äre  öde och  armme wårdne aff fatigdom  
och  eliest aff  then  gestning  the  aff krigzfolckett hafftt haffue  ner  the  aff  och  till  
emooth  fienden  förreijst haffue  anno  etc. 1581".  Tähän luetteloon  on  tehty sa-
manlainen selittävä sivuhuomautus kuin vuoden  1579  autioluetteloon: samoin  on  
tiedettävä, että ne talonpojat joiden kyynäräluku  on  merkitty, eivät ole maksaneet 
mitään, eivät pääveroa eivätkä apuveroja, mutta ne joista  on  merkitty kyynärälu-
vuksi  0,  ovat maksaneet pääveron mutteivät muita veroja. Luettelossa  on  kaikki-
aan neljänlaisia veronmaksajia, sillä lyhennystermejä  on  kaksi,  "öde"  ja  "arm",  ja 
osalla veronmaksajista  on  kyynäräluku, osalla ei. 

Vuosien  1582-1584  lähteet puuttuvat valitettavasti kokonaan, niin että seuraa-
vat tilit ovat vasta vuodelta  1585.  Tällöin lyhennetään ensin ne savut, jotka ovat  
Axel  Leijonhufvudin selvityksen mukaan saaneet verohelpotuksen puoliksi savun 
mukaan perittävistä veroista kaikesta muusta verokuormasta paitsi vanhasta pää-
verosta. Verohelpotus  on  siis sama kuin Hattulan kihlakunnassa samana vuonna 
myönnetty, sitä ei  vain  selitetä korostamalla talonpoikien varattomuutta yhtä vä-
rikkäästi kuin Hämeessä. Toiseksi lyhennettiin kuten autioluettelo osoittaa autiot,  
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jotka eivät ole maksaneet mitään, ei pääveroa eivätkä mitään muitakaan veroja: 
'Thenne eftersch :ne  skattar och  rökier ehre  öde efter som  lengderne förmeler  och  

inthz wtgörs huarchenn schatt  eller  mansdrechter".19  Maakirjassa180  on vain  
muutamia harvoja autiotiloja eikä autioluettelo ole säilynyt. 

Asutushistorian tutkimuksen kannalta Porvoon läänin tämän tarkastelukauden 
lähteet ovat huomattavasti rikkaammat kuin Hattulan kihlakunnan ensinnäkin 
siksi, että kaikki luettelot ovat nominaalisia. Maakirjoihin ei ole koskaan merkitty 
ilman veronmaksajan nimeä ollutta "autiomaata" eikä autioluetteloon kirjoitettu  
vain  kylien summia kuten Hämeessä tehtiin. Toinen rikastava piirre  on se,  ettei 
lähteitä korjattu identtisiksi kuten Hattulan kihlakunnassa; jos autioluettelon au-
tio savu omisti maakirjassa nokkia ja lehmiä, sitä voi pitää asuttuna eli kamaraa-
lisena autiona,  vain  veronmaksukyvyttömänä. Toisaalta kuitenkin lähteiden puute  
on  valitettavaa, sillä vuosi  1581 on  viimeinen josta tiedetään mikä talo laskettiin 
lyhennettäväksi. Vuodesta  1585  tunnetaan  vain  autioiden kokonaismäärä, koska 
autioluettelo  on  kadonnut eikä autio-merkintöjä kirjoitettu maakirjan marginaa-
liin. — Porvoon läänin kymmenysluettelot ovat erinomaista vertailumateriaalia 
ratkaistaessa, mikä kruununverotuksessa autioksi merkitty tila oli viljelemätön ja 
mikä viljelty.  

7.1.7. Axel Leijonhufvudin maantarkastus ja kruununtilojen hallintokokeilu 
Porvoon läänissä 

Axel  Leijonhufvudin nimi mainitaan Porvoon läänin tileissä jo vuonna  1585  
osittaisten verohelpotusten myöntäjänä, mutta varsinaisesti vuonna  1586  alkoi 
uusi hallintokausi, jolloin Porvoon läänissäkin kehitettiin erillinen kruununtilo-
jen hallintojärjestelmä. Tämän vuoden tileissä lyhennetään puolikasmanttaalit sa-
moin kuin oli tehty edellisenä vuonna ja autiot kuten autioluettelo osoittaa.181  
Apuveron lyhennyksissä autioista käytetään sanontaa aivan autiot,  "slätt öde som  
ödislengdenn  förmäler",  ja puolikasmanttaaleiksi alennettujen köyhyyttä koroste-
taan sanoilla "vtarmede, elendige  och fattige  bönder".182  Tileissä mainittua autio-
luetteloa ei ole säilynyt, mutta sen sijaan tältä vuodelta  on  olemassa maakirjan 
lisäksi maantarkastuspöytäkirja (katso  s. 84)  Maakirja'83  muistuttaa edellisen 
vuoden lähdettä harvoine autio-merkintöineen, niin että  on  mahdotonta tietää 
mikä tila  on  laskettu lyhennettäväksi. 

Vuonna  1587  autiot lyhennetään tileissä samoin kuin edellisenä vuonna: "thes-
se effter:ne  skattar och  röcher ähre  öde som  lengdenn  förmäler, och  inthz vtgörs 
huarckenn  skatt eller  gärder".184  Maakirjassa'85  on  edelleen  vain  harvoja autioti-
loja eikä autioluettelo ole säilynyt tältäkään vuodelta. — Porvoon lääniin ei tullut 
autiotilavoutia heti maantarkastuksen yhteydessä kuten Hattulan kihlakuntaan, 
sillä vasta vuoden  1588  tilit mainitsevat lampuotivouti Jöran Andersinpojan, jolle 
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on  erotettu kaikki kruununtilat: "haffuerjörenn  Anderson  landbo  fougte weder-
kendz vnder cronon  som öde legat  haffue  som  lengden widare  förmäler med  
wisse  och  owisse partzeler".186  Autiot lyhennetään sanomalla että lisäksi  on  aivan 
autioina ja asumattomina ne, jotka luettelo ilmoittaa: "änn ligge  slätt öde som  
lengden  förmäler, som  ingenn besitit haffuer".'87  Tässä siis erotetaan autiotila-
voudin hallintaan joutuneet entiset autiotilat, jotka nyt ovat asuttuja ja kuuluvat 
kruunulle niistä autioista, jotka ovat edelleen asumattomina. Apuveron tilitys esit-
tää tämän jaon vielä selvemmin: autiosta otetut, jotka ovat kruunun lampuoteja, 
ja asumattomat autiot. Autioluettelo188  on  säilynyt.  Se  ei käsitä  vain  autiotiloja 
vaan myöskin kruununtilat, sillä luettelo  on  otsikoitu:  "Register  på  ödeshemman 
aff Borgo lähnn  met  thet  som  Jörenn Andersson  landbo  fougde haffuer weder-
kendz  och  eliest  öde  liggia obrukat  pro  anno  etc. 1588".  Tässä luettelossa  on  ta-
lonpojan nimi ja kyynäräluku sekä maininta  "under  Jöran Andersson" niistä, 
jotka ovat kruununtiloja. Myös maakirjassa  on  autio- ja kruununtila -mer-
kinnät, mutta tiedot eivät ole aivan identtiset autioluettelon kanssa. 

Samalta vuodelta ovat käytettävissä myös Jöran Andersinpojan tilit ja maakirja, 
jotka käsittävät sekä Porvoon että Raaseporin läänit. Tileiltä vaadittiin samaa 
muodollisuutta kuin kihlakunnanvoudin tileiltä, sillä lampuotivouti  on  saanut 
muistutuksen sinetöidyn autioluettelon puuttumisesta:  "fattas  presternes  längd 
som  the  på öde försegla och  giffua  skola'  .189  Lampuotivoudin tilit ja maakirja ei-
vät käsitä  vain  asuttuja entisiä autiotiloja, kuten voisi luulla kihlakunnanvoudin ti-
leihin tehdystä kruununtiloja koskevasta lyhennysmerkinnästä, sillä lampuotivouti  
on  lyhentänyt ensin omiin tileihinsä autiotilat ja toiseksi vapaavuosille otetut.190  
Todisteeksi siitä, miten kruunu pyrki tarmokkaasti saattamaan autiotilat jälleen 
viljelyyn  on se,  että Uudenmaan lampuotivouti  on  saanut muilta voudeilta run-
saasti erilaisia parseleita jaettavaksi kruununtilallisten käyttöön.191  Maakirja  on  
harvinaisen valaiseva lähde, sillä  se on  tehty erittäin tarkasti. Esim. Porvoon Lond-
bölen kylästä selitetään, että Simo Lassenpojan  I4 1/2-kyynäräinen tila  on  ulkove-
ronmiesten viljelemä ja että  he  maksavat siitä täysveron mukaan kannettavan maa-
veron. Sipoon Hinsbyn ja Porvoon  Västerbyn  kahdesta talosta huomautetaan, että 
ovat ottaneet verolle vuonna  1588  ja asuvat toisessa kylässä.192  Tällaisenaan lam-
puotivoudin maakirja  on  siis arvokas lisä autiotilojen asumistilannetta tutkitta-
essa. 

Vuoden  1589  kihlakunnanvoudin tileissä lyhennetään ensin lampuotivouti Jöran 
Andersinpojalle annetut kruununtilat hänen luettelonsa mukaan. Näiden tilojen 
määrä  on  toinen kuin vuonna  1588,  joten Porvoon läänin käytäntö oli jousta-
vampi kuin Hattulan kihlakunnan, jossa  Klaus  Finckenberg tilitti aina saman 
määrän kruununtiloja. Toiseksi lyhennetään autiotilat, joita kukaan ei asu tai viI-
jele:  "ödes  hemann  som  lengdenn widare förmeler,  som ingen besitter eller  bru-
ker vdi för:ne Borgo lähn".195  Apuveron tilityksissä sanotaan kruununtiloista:  on  
kirjoitettu kruununtiloiksi, jotka ovat olleet autioita ja joista autiotilavouti  (ödes- 
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fougten) Jöran Andersinpojan  on  tehtävä tili. Autiotiloista sanotaan: "slett  öde 
som  ingenn  besitter som  lengdenn widare förmeler".194  Lampuotivoudin tilit ovat 
säilyneet vuosilta  1589  ja  1590,  tosin vajaina ja konseptimaisina195, mutta mitään 
maakirjaa ei ole enää kirjoitettu. Sen sijaan vuoden  1589  kihlakunnan maakirjas-
sa196  kruununtilat erotetaan verotiloista marginaalimerkinnällä. Autioluettelo, 
"Ödislengden öffuer Bårgå lään  pro  anno  etc. 89"197  on  sekin selvästi konsepti-
mainen, sillä sen summia  on  laskettu ja korjailtu uudelleen. Muodoltaan  se on  sa-
manlainen kuin muutkin kihlakunnan vastaavat luettelot eli sisältää lyhennettä-
vien nimien ohella kyynäräluvut. Tästä luettelosta näkyy, miten Porvoon läänissä 
savun ja täysveron mukaan autioituminen alkoivat yhä enemmän eriytyä toisis-
taan. Kun esim. Porvoon pitäjässä oli  37  kylässä autiolta savuja, maasta eli täysve-
roista oli veroa maksamattomma jokin kyynärämäärä  vain 9  kylässä. Oli siis lähes 
sääntö, että kun savu autioitui, sen tilukset joutuivat toisten lisämaiksi. 

Myös vuonna  1590  kruununtilat lyhennetään tileissä samalla tavalla kuin edel-
lisinä vuosina: "haffuer Jörenn Andersson  landbo  fougde wederkendt wnder cro-
nonn  som öde  lägatt haffuer  med  wisse  och  owisse partzeler,  som  lengden widere  
förmäler"  ja toiseksi aivan autiot: "ähnn liggie  platt öde som  lengden widere för-
meler".198  Kruununtilojen määrä  on  tilien mukaan vähentynyt vuodesta  1589,  jo-
ten hallintokokeilu ei päättynyt joustamattomuuteensa kuten Hämeessä vaan il-
meisesti siihen, että  Axel  Leijonhufvud menetti asemansa. Autioluettelo199  on  sa-
manlainen kuin edellisenä vuonna,  "Öde skatt ock  manntaledt  pro  anno  90".  

Hattulan kihlakunnassa kruununtilakokeilu merkitsi sitä, että maakirjat ja auti-
oluettelot alkoivat erota toisistaan, kun ne oli aikaisemmin korjattu identtisiksi. 
Porvoon läänin kehitys kulki aivan päinvastaiseen suuntaan. Ennen kruununtilo-
jen hallintokautta täällä oli vallinnut sellainen käytäntö, että jos tehtiin sinetöity 
autioluettelo, maakirjaan kirjoitettiin  vain  muutama harva autio. Nyt sen sijaan 
lähteiden rikastuessa maakirjat muuttuivat tarkemmiksi. Vuosien  1587  ja  1588  
maakirjoissa  on  vielä ainoastaan osa lyhennettävistä autioista, mutta kun seuraa-
vien vuosien maakirjoihin merkittiin kaikki ne tilat, jotka kuuluivat autiotilavou-
din hallintaan, samalla myöskin autiot kirjoitettiin kokonaisuudessaan. Asutustut-
kimuksen kannalta tarkastelukauden lähteet ovat rikkaat, sillä ensinnäkin maan-
tarkastuksen yhteydessä selvitettiin autioituneiden talojen vaiheita vuosikausia 
taakse päin. Toiseksi varsinkin lampuotivoudin maakirjasta selviää, mitkä kruu-
nuntiloiksi kirjoitetuista olivat asuttuja ja viljeltyjä. Samalla kuitenkin Porvoon 
läänille ominainen tapa kirjoittaa kvvnärälukunsa menettänyt ja savulukunsa puo-
lesta autio tila jatkuvasti maakirjaan ja autioluetteloihin vaikeuttaa asutustilanteen 
selvittämistä: oletettavasti tällainen savu, joka oli menettänyt tiluksensa vuosia ai-
kaisemmin naapureiden lisämaaksi eikä maksanut minkään veroyksikön mukaan 
kannettavaa veroa jäi ennen pitkää myös asukkaitta. Kymmenysluettelot antavat 
vertailuaineistoa, koska niihin kirjoitettiin tavallisesti  vain  kirkolliset verot suorit-
taneet veronmaksajat ja jätettiin maksamattomat yksinkertaisesti pois.  
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7.1.8. Porvoon läänin kameraalinen käytäntö vuoteen 1607 

Vuoden  1591  kaikki lähteet ovat kadonneet, mutta vuoden  1592  tileistä näkyy 
ettei kruununtiloja enää erotella verotiloista, vaan autiot lyhennetään kuten autio- 
luettelo ilmoittaa.2Ö0  Tässä mainittu autioluettelo ei ole valitettavasti säilynyt, joten 
ei saada tietää miksi pitäjittäiset erot ovat niin suuret. Maakirjaan201  on  merkitty, 
oliko savu autio sekä täysveron että manttaalin suhteen, jolloin kruunulta jäivät 
perimättä kaikki verot vai ainoastaan manttaalin suhteen, jolloin joku muu vastasi 
täysveron mukaan perittävästä maaverosta. Huomattava osa savuista oli jo pysy-
västi menettänyt kyynärälukunsa. 

Vuonna  1593  autiot lyhennettiin toteamalla: "änn  ligger slätt öde  wthi Borgå 
lähn  som ödes  lengdenn widere förmeler".202  Slätt-termi korostaa asumatonta eli 
sellaista, jota kukaan ei ole ottanut verolle. Sen vastakohdaksi  on  mainittu  "he-
man som  ähre uptagne aff  öde",  joita  on  tosin  vain  yksi ja joka  on  saanut kunin-
kaasta verovapauden.20s Maakirja204  on  samanlainen kum edellisinäkin vuosina, 
mutta autioluettelo205  eli  "Ödis  lengden  på  Bårgå länn  pro  anno  1593" on  muo-
doltaan täsmällisempi kuin koskaan ennen. Helsingistä vakuutetaan tietojen oi-
keus sanomalla: "atth  så j sanningen är  setter  sochne presten Sigfrig  Michaelis  sitt  
signete  her  vndher  anno  etc. 94  ju:  18".206  Sipoon autioluettelo  on  tarkastettu kä-
räjillä:  "att så  i sanningh ähr,  och  i  min  närwaru wdi tingett ransakatt,  trycker  iagh 
Ericus Erici licet indignus kyrcke heerde i Sibbå  mitt  signeett  här före  .207  Sinetti  
on  todella painettu autioluettelon vakuudeksi. Porvoollakin  on  oma otsikkonsa: 
"Manntall lengd  på ödis och  förfallne  mantal  wdi Bårgå sochnn  pro  anno  1593"  
ja vakuutus  "att  thetta för:ne  så  i saningh ähr,  trycker  jagh  Simon Jacobi  kyrck-
koherde i för:de sochn mith signethe  her  nedan  wnder  datum then 27  maij  anno  
94"208,  mutta sen sijaan Pernajan kohdalla  on  ainoastaan sinetti ilman allekirjoi-
tusta tai vakuutusta. — Siis keväällä  1594  tutkittiin autioita, jotka oli lyhennettävä 
vuoden  1593  tilejä tehtäessä, ja ensimmäisen kerran Porvoon läänissä mainitaan 
selvästi miten autiuden tutkiminen tapahtui käräjillä. Toinen mielenkiintoinen 
seikka  on se,  että maakirjaan209  on  autiot lisätty samalla kertaa marginaalimerkin-
nöiksi kun  on  kirjoitettu lehmät ja nokat. Voi siis ajatella, että käräjien käytettä-
vissä oli sellainen maakirjan alkio, jossa oli ainoastaan talonpoikien nimet ja 
kyynäräluvut. Käräjien toimivallasta tältä vuodelta  on  toinenkin tieto, sillä  
26. 5. 1594 Mats  Thomasinpoika kihlakunnantuomari  Henrik  Matsinpojan virkaa 
hoitavana antoi lausunnon, jossa hän todisti talvikäräjillä seurakuntien pappien 
läsnäollessa tutkitun talonpoikien mahdollisuuksia selviytyä vuoden  1593  apuve-
rosta.210  Autioluettelon tiedot  on  kopioitu maakirjaan tarkasti, mutta koska luet-
telosta puuttuu Helsingin pitäjän Huopalahden neljännes ja pitkän lukusarjan  
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summaaminen  on  tuottanut  I500-luvun kirjurille vaikeuksia, liitetaulukoissa  9  ja  
10  maakirjasta lasketut luvut ovat hieman suuremmat. Termi  "plart öde"  tarkoitti 
asumatonta. Autioluettelon Porvoon Kupsenkylän  "platt ödes jord  9  alnar",  joka 
oli täysin poikkeuksellisesti nominaaliton2",  on  maakirjasta "utbyssman  öde  '.212  

Ulkoveronmiehen haltuun joutunut omistus  on  vanhastaan ymmärretty asumatto-
maksi. 

Vuonna  1593  Helsingin pitäjän kirkkoherra Sigfrid Mikaelis laati luettelon vuo-
desta  I566  saakka tapahtuneesta autioitumisesta.213  Tästä luettelosta ei saa tietää, 
mikä autiotila 0li asuttu ja mikä asumaton, mutta sen sijaan siinä  on  mainintoja 
siitä, oliko tila joutunut toisten viljeltäväksi. Tätä lähdettä ei ole taulukoitu kylä-
kohtaisesti, koska  se  käsiträä  vain  yhden pitäjän ja koska sen tietoja  on  vaikea so-
vittaa kameraalisen käytännön sanelemiin sarakkeisiin, mutta  se on  arvokas lähde 
yksityisten autiotilojen tutkimiseen. 

Myös vuonna  1594  autiot lyhennettiin tileissä edelleen samaan tapaan: "ähnn  
ligger slätt öde  i Borgå lähn  som ödes  lengden wiidere förmäler".214  Koska lyhen-
nyksiä syntyi eri syistä, mm. läänityksistä, nämä autiot  on  tileissä ryhmitelty pääot-
sikon "vdi  skadestånd"  alle. Autioluettelo ei ole säilynyt; maakirja215  on  laadittu 
samoin kuin edellisinä vuosina. 

Vuosien  1595-1597  lähteet ovat kadonneet samoin kuin Hattulan kihlakun-
nasta ja pääosasta koko Suomea tämän vuosikymmenen loppupuolesta. Seuraa-
vassa käytettävissä olevassa tilissä vuodelta  1598  lyhennysmerkintä  on  samanlainen 
kuin vuonna  I594,  joten välillä ei ole tapahtunut mitään muutosta:  on  autioina 
kuten sinetöity luettelo kertoo.216  Autioluettelon217  otsikossa  on  uusi termi  "för-
fallit",  joka  on  aikaisemmin vilahtanut  vain  kerran, vuonna  1593  Porvoon pitäjän 
autioluettelon otsikossa:  "Öde och förfallit  manttals lengd öffuer Bårgå länn  
anno  etc. I598";  luettelo  on  sinetöity. Tässä luettelossa ilmenee Porvoon läänin 
kirjureille ominainen tapa laskea lukuja yhteen huolimattomasti hyvin selvänä. 
Esim. Pernajan pitäjän kyynäräluvuksi  on  merkitty —:  9  ottamatta huomioon, 
että luettelossa  on  Kuuskosken kylässä  —:12  kyynärää ja Kärpän kylässä  —:9  eli 
siis yhteensä  1: 3  täysveroa. Termi  "förfallit"  eli sortunut tarkoittaa samaa kuin  
Axel  Leijonhufvudin maantarkastuksen sanonta  "mansdräkt  nederlagt" eli sitä, 
että talo oli lakannut olemasta itsenäinen veronmaksuyksikkö tilusten jouduttua 
toisten talojen lisämaiksi. Kruunu sai siis perityksi joltakulta toiselta veronmaksa-
jalta täysveron mukaan kannettavat verot savuluvun mukaan perittävien saatavien 
jäädessä kantamatta. Tämä oli sellaista autioitumista, jota kruunu oli vastustanut 
jo keskiajalla (katso luku  3.2.).  

Vuonna  I599  tileissä todetaan, että edellisen vuoden autioluettelo  on  lyhennys-
ten perusteena myös nyt:  "ligger  i  öde som ödis  lengden  der  om  wijdare  förmäler  
pro  anno  etc. 98  och  99"218,  vaikkei vuoden  1598  autioluettelossa ole mitään 
mainintaa siitä, että  se  olisi tehty kahden vuoden verifikaatiksi. Tässä siis jatkui ai-
kaisemmilta vuosikymmeniltä tunnettu kameraalinen käytäntö, että sinetöity auti- 

211 VA 3462:62. 
212 VA 3462:19. 
213 VA 3462:171v-172. 
214 VA 3465:35v. 
215 VA 4266. 
216 VA 3474:60-61. 
217 VA 3475:85-92v. 
218 VA 3477:60. 
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oluettelo oli voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Maakirjoja  on  kaksi kappaletta.219  

Niissä  on  heti silmin havaittavissa  se  ero, että arkistoinnissa pienemmän är
r
jestys-

numeron saanut nide käyttää kahta marginaalitermiä,  "öde"  ja  "förfallit  ', kun 
taas jälkimmäinen tuntee  vain  autio-sanan. Yksityiskohtainen vertaaminen naapu-
rivuosien lähteisiin paljastaa, että kahta termiä käyttänyt nide  on  uudempi, mutta 
koska sen nokka- ja lehmätiedot ovat läänitysten takia vajaat, täydellisyyden 
vuoksi tässä  on  laskettu molempien maakirjojen veroyksiköt. 

Porvoon läänin uusi vuosisata alkaa uudistuksilla, sillä vuoden  1600  tilien al-
kuun  on  summattu veroyksiköiden kokonaismääristä kaksi erilaista lukusarjaa. 
Veroyksiköitä merkitsevien sanojen oikealle puolelle  on  kirjoitettu niiden määrät 
entiseen tapaan, mutta vasemmalle puolelle  on  lisätty vaaleammalla musteella uu-
det luvut, jotka sanotaan tutkituiksi manttaalikäräjillä: "Effter jordabocken  anno  
600  löper  i huar sochnn  som  her  effther fölier, huilcketh ähr i  mantals ting  ransa-
kaht åhr  600".220  Entisellä tavalla kirjoitetut luvut ovat lähellä edellisten vuosien 
määriä, mutta nämä uudet manttaalikäräjillä tutkitut ovat savuluvuiltaan suurem-
mat kuin entiset ja muiden paitsi Pernajan osalta täysveroiltaan pienemmät.  Au-
dot  lyhennetään toteamalla ne maakirjan mukaan lasketuiksi:  "ödes skatter som 
ingen besitter  effther  som  jordaboken uidare förmäler".221  Vaikka siis tässä autiot 
mainitaan lasketuiksi maakirjan mukaan, samalta vuodelta  on  olemassa myös au-
tioluettelo:222  "Ödes  lengdh affBårgå lhän  pro  anno  1600",  joka  on  poikkeuksel-
lisesti tehty hämäläiseen tapaan kirjoittamalla  vain  kylien veroyksikkösummat eikä 
nominaalisesti kuten Porvoon läänin aikaisemmat autioluettelot. Siis samaan ai-
kaan jolloin Hattulan kihlakunnassa kirjoitettiin poikkeuksellisesti nominaalinen 
autioluettelo, (katso  s. 127)  Porvoon läänissä laadittiin yhtä poikkeuksellisesti no-
minaaliton lähde. Maakirjan ja autioluettelon autiot sopivat yhteen tileihin korjat-
tujen veroyksikkölukujen kanssa. Lähteet eroavat hallintojaoltaan  1500-luvun asi-
akirjoista, sillä niihin  on  kirjoitettu Helsingin ja Sipoon maakirjapitäjät kirkol-
lisen aluejaori mukaan. 

Myös vuoden  1601  tileihin  on  merkitty kahdet eri veroyksikköjen kokonaismää-
rät mutta samalla musteella ja käsialalla ilman mitään selityksiä. Täysverojenja sa-
vujen summat ovat aivan samat molempina vuosina — paitsi että Porvoon pitäjän 
savumäärä  on 540  vuonna  1600  ja seuraavana vuonna  on  kirjoitettu  504!  — ja 
"entisiksi" tulkittavat nokat  on  jäljennetty niistä määristä, jotka vuonna  1600  esi-
tettiin ennen manttaalikäräjiä summatuiksi, mutta "uusissa" luvuissa  on  toiset 
nokkamäärät. Lehmistä  on  laskettu uudet summat.225  Yhteensä siis vuosien  1600  
ja  1601  tilien veroyksikkösummista saa kahdet erilaiset täysverot ja savut, kolmet 
nokat ja neljät lehmät. Autiot lyhennetään toteamalla ne asumattomiksi ja autio-
luettelon sekä maakirjan mukaan kirjoitetuiksi:  "ödes skatter, som ingen besitter,  
effther  som  lengden  och  jordebookenn widare förmäler"224, ja tämän jälkeen  on  
vielä lisätty huomautus, että vielä  on  autioina vuoden  1600  autioluettelon mu-
kaan, joita ei ole ehditty kirjoittaa vuoden  1600  tilien lyhennyksiin, mutta näistä 
mainitaan valitettavasti  vain  veroparselit, ei täysverojen eikä savujen määriä.225  

219 VA 3479  ja  VA 3480. 
220 VA 3485:1-2. 
22' VA 3485:19. 
222 VA 3486:41-43. 
223  VA 3494:1-2. 
224 VA 3493:21. 
225 	VA 3494 :21-21v. 
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Autioluettelo226,  joka  on  papiston sinetöimä,  on  edelleen nominaaliton ja  se on  
otsikoitu lyhyesti:  "Ödes  lengd aff Borgålän  pro  anno  etc. 1601".  

Vuoden  1602  lähteet ovat kadonneet ja vuodelta  1603 on  säilynyt  vain  maakirja 
ja autioluettelo, ei lainkaan tilejä. Maakirjassa  on  kolme erilaista veronmaksuky-
vyttömyyttä ilmaisevaa termiä: autio, köyhyyttä osoittavat sanat  "arm"  ja  "ut-
arm"  sekä  "förfallit  mantall". Autio  on  joko kirjoitettu samalla musteella kuin ta-
lonpoikien nimet tai lisätty toisella musteella jälkeen päin kuten kaikki muutkin 
lyhennystermit. Tämän jälkimerkitsemisen takia autiotila voi omistaa lehmiä.  
Förfallit-tilasta sanotaan toisinaan, kenen lisämaaksi  se on  joutunut. Esim. Por-
voon Londbölen  4 1/2-kyynäräinen Jaakko Simonpojan tila  on  Hummelsundin 
Kaarinin viljelemä.227  Varattomuutta ilmaisevat termit vaikuttavat erikoisilta, 
koska köyhiksi merkityt eivät poikkea toisista veronmaksajista omistamalla näitä 
vähemmän. Esim. Porvoon Garpgårdenin 01Ii Matinpoika  on  merkitty köyhäksi, 
vaikka hänellä oli kuusi lehmää ja kaksi nokkaa, siis huomattavasti yli kihlakun-
nan yleisen varallisuustason.228  Autioluettelo229  on  pappien sinetöimä mutta nou-
dattaa silti maakirjan neljänneskuntajaoitusta jopa niin yksityiskohtaisesti, että 
maakirjassa kahteen eri neljänneskuntaan jaettu Helsingin Suur-Huopalahden 
kylä  on  autioluettelossakin kahtena. Otsikko  on  samanlainen kuin edellisinä vuo-
sina eli yksinkertaisesti Porvoon läänin autioluettelo. Luetteloon  on  merkitty erik-
seen, mikä savu  on  "öde"  ja mikä  "förfallen",  mutta summissa kaikki  on  laskettu 
yhteen. Autioluettelon ja maakirjan autiot vastaavat likipitäen toisiaan. Kun autio-
luettelosta puuttuvat maakirjan varattomat eikä tilejä ole säilynyt, jää epäselväksi 
mikä oli varaton-termin kameraalinen merkitys, tarkoittiko  se  mahdollisesti apu-
verosta vapautettua. 

Vuoden  1604  tileissä autiot lyhennetään  Arvid  Tönnenpojan selvitysluettelon 
mukaan.230  Selitys  on  hämmästyttävä, sillä luvut ovat aivan samat kuin edellä 
mainitun vuoden  1603  pappien sinetöimän autioluettelon.  Jos Arvid  Wildeman 
olisi pitänyt vuonna  1604  autiotarkastuksen, hän olisi tuskin päätynyt aivan sa-
maan tulokseen kuin paikallishallinnon edustajat edellisen vuoden käräjillä. Ja jos 
taas vuoden  1603  lähde olisi tällaisen tarkastuksen yhteydessä syntynyt, siinä olet-
taisi olevan erilaisen nimen kuin  vain  "autioluettelo" ja sen olevan yhtenäinen 
koko läänistä sen sijaan, että  se on  ulkonaisesti eri kirkkoherrojen käsialaa. Vuo-
den  1604  maakirja  3'  on  samanlainen suurikokoinen nide kuin vastaava lähde 
Hattulan kihlakunnasta, niin että jokaisen veronmaksajan suoritettavat veroparse-
lit  on  kirjoitettu näkyviin. Mielenkiintoisinta maakirjassa  on se,  että siinä maini-
taan sekä ilman omistajan nimeä olevaa ulkokylänmaata, "utbyssjord", että ulko-
verontiloja, "utbvss  heman",  joiden haltija  on  merkitty näkyviin. 

Vuoden  1605  tilit ovat sikäli vajaat, että niiden alkuun laskettuihin veroyksikkö-
jen summiin  on  merkitty nokka- ja lehmälukujen kohdalle pelkkä viiva. Muiden 
veroyksikköjen määrät  on  kopioitu vuodesta  1604.  Autiot lyhennetään sanomalla 
vakiomaisesti: "autiot kuten luettelo ilmoittaa".252  Nämä luvut ovat Porvoon pi-
täjän täysverojen osalta samat kuin edellisen vuoden tileissä, mutta muuten autioi- 

220 VA 349.5:39v-41. 
22' VA 3503:20. 
22s VA 3503:27v. 
229 VA 3.505:58-68v. 
230 VA 3508:20. 
231  VA 3509. 
2s2 VA 3518:19. 
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tuminen  on  lisääntynyt. Maakirja ei ole säilynyt eikä liioin autioluettelo, mutta sen 
sijaan tutkimuksen käytettävissä  on  "Nebbe  och  komols register"233  jossa  on  no-
minaalisesti nokka- ja lehmäverojen maksajat näine veroyksiköineen ilman kyynä-
rälukuja. Veronmaksukyvyttömiä tähän luetteloon ei ole kirjoitettu. 

Vuodelta  1606 on  säilynyt kahdet tilit234, joissa  on  täsmälleen sama kokonais-
määrä veroyksiköitä, mutta autioiden lyhentämisessä tilit poikkeavat toisistaan. 
Jälkimmäisissä tileissä sanotaan otsikoksi, että näistä  on  Mikael Larsinpoika teh-
nyt tilin uuden ohjeen mukaan juhannuksesta  1606  juhannukseen  1607.  Edel-
lisissä tileissä autiot lyhennetään sanomalla  "öde och  förfalne vti Bårgå länedt" ja 
sivuun  on  kirjoitettu huomautus siitä, että Juhana Ottenpoika  on  tarkastuksessaan 
päätynyt samaan:  "Johan  Ottessons ransakningh  förmäler  dett samma".2" Jäl-
kimmäisten tilien lyhennykset  on  kirjoitettu sanomalla, että autiot kuten luettelo 
ilmoittaa, ja tähänkin  on  tehty marginaalimerkintä siitä, että luvut ovat yhtäpitäviä 
Juhana Ottenpojan tarkastuksen kanssa: "efther  Johan  Ottessons ransakning  som  
holler her  emot  lijkmätigt".236  Luvut ovat toiset kuin saman vuoden aikaisemman 
tilityksen ja niissä erotetaan autiot savut ja  "förfallen hemman"  -tilat toisistaan. 
Maakirjassa237  on  useampia lyhennystermejä, autio, vapaavuosille otettu entinen 
autiotila eli  "upptaget"  ja kaksi lajia varattomia, "utarm" ja  "oförmögen".  Näi-
den köyhyyttä osoittavien termien ameraalinen merkitys jää hämäräksi, sillä niitä 
ei Iyhennetä tileissä kuten vastaavia varattomia Hämeessä, ei edes apuveroissa.2s8  

Viimeinen tutkimuskauden Porvoon läänin autioluettelo239  on  otsikoitu lyhyes-
ti:  "Ödes  lengd öffuer Bårgo lhen  pro  anno  1608"  ja sivuun  on  kirjoitettu selityk-
seksi, että tämä käsittää tiedot vuoden  1606  juhannuksesta vuoden  1607  juhan-
nukseen. Luettelo ei ole sinetöity eikä siinä ole mitään merkintöjä siitä, että  se  olisi 
tehty käräjillä, vaan  se on  muodoltaan kuin maakirjasta laadittu ote kuten kihla-
kunnan vanhimmat autioluettelot. Pitäjien summat, jotka  on  laskettu virheel-
lisesti, osoittavat lähteen sopivan vuoden  1606  jälkimmäisten tilien lyhennyssum-
miin. Vuonna  1607  tehtiin samanlainen nokka- ja lehmäverorekisteri kuin vuonna  
1605240,  jossa osa veronmaksajilta  on  merkitty varattomiksi,  "oförmögen".  

Juhana Ottenpojan autiotarkastus241  päättää Porvoon läänin lähteiden tarkaste-
lun. Sen tiedot ovat jaettavissa ryhmiin autio, köyhä ja  "inlagt".  Autioksi  on  las-
kettu jokainen joka  on  saanut tämän merkinnän, tietää lähde sitten kertoa tilan 
mahdollisesta viljelemisestä tai ei. Köyhiksi  on  yhdistetty kaikki varattomat, joista 
Juhana Ottenpoika käyttää erilaisia varattomuutta ilmaisevia sanoja.  "Inlagt  ' tar-
koittaa samaa kuin Leijonhufvudin  "mansdräkt  nederlagt" tai tutkimuskauden 
loppuvuosina termi  "förfallen":  talo  on  lakannut olemasta itsenäinen viljely-yk-
sikkö menetettyään tiluksensa toisten lisämaiksi.  

233 VA 3519. 
234  VA 3525  ja  VA 3526. 
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7.2. Autioitumisen määrä 

7.2.1. Hattulan kihlakunnan autioiden määrä maakirjayksiköiden mukaan 

Hattulan kihlakunnan autioiden osuus kaikista veroyksiköistä pysyi 1560-Iu-
vulla erittäin vähäisenä, sillä koukuista oli vuosittain autioina noin 1 %. Koska au-
tioita savuja ei aina merkitty maakirjaan, niiden osuus kunkin vuoden kokonaissa-
vumäärästä on vielä vaatimattomampi. Prosenttiluvut ovat näin alhaisia: 

yuosi 	 maakirjan autiot koukut 	maakirjan autiot savut 
1560 	 0,6 	 0,2 
1561 	 1,3 	 0,2 
1562 	 0,2 	 — 
1563 	 1,3 	 — 
1564 	 1,3 
1565 	 1,1 
1566 	 0,7 
1567 	 0,8 	 — 
1568 	 1,4 	 0,4 
1569 	 0,8 	 — 

Liitetaulukoista 7a ja 8a näkyy, miten koukkujen ja savujen määrät kehittyivät in-
deksin mukaan. Kun pohjavuotena on 1541 ja 1550-luvulla maakirjoista poistet-
tiin kuninkaankartanoiksi muuttuneet kylät, maakirjojen kokonaiskoukkumäärät 
olivat autioitumiskaudella pysyvästi pienemmät kuin I540-luvulla. Mielenkiin-
toista on se, että nämä kokonaismäärät muuttuvat 1560-luvulla hieman vuodesta 
toiseen, mutta nämä erot ovat niin pieniä, että ne voi selittää maakirjan puhtaaksi-
kirjoituksen epätarkkuudesta johtuviksi. Maakirjan kokonaismäärän ja autioiden 
erotus kuvaa niitä veroyksikköjä, jotka säilyttivät maksukykynsä. Savujen osalta 
maakirjan kokonaismäärät olivat koko 1560-luvun suuremmat kuin vuonna 1541 
ja myös maksavia savuja oli enemmän kuin tutkimuskauden alussa. Kovin paljon 
ei savujen määrä tällä ensimmäisellä autioitumiskaudella muuttunut, ja vuoden 
1561 matalimmasta arvosta indeksi nousi nopeasti takaisin 1550-luvun korkeisiin 
lukuihin. 

Jousista on laskettu kaksi lukusarjaa, veroyksiköiden määrä maksajaa eli savua 
kohti ja indeksi. Jotta tämän työvoimaa kuvaavan veroyksikön kehityksestä saisi 
Porvoon läänin nokkiin verrattavan indeksin, pohjana liitetaulukko 15:ssa on 
vuoden 1571 arvo eikä sama vuosi 1541 kuin koukkujen ja savujen lukusarjoissa. 
Tästä jousitaulukosta näkyy, että vuoteen 1565 veroyksikköjen määrä savua kohtia 
oli tasaisesti sama 1,4 kuin edellisellä vuosikymmenellä, mutta sitten alkaa vähit-
täinen lasku. 

Lehmäverovoin määrän voi olettaa herkimmin kuvastavan varallisuuden kehi-
tystä. Valitettavasti tarkastelujaksolta on lähteiden sporadisuuden takia saatavissa 
vain vuosien 1563 ja 1567 tiedot, mutta jos jättää Vihdin ja Lopen laskelmista 
pois, niin viiden pitäjän vuosittaiseksi voinaulaksi savua kohti tulee: 
1560 = 3,5 1566 = 3,3 
1561 = 2,7 1567 = 3,1 
1563 = 2,4 1568 = 2,9 
1565 = 3,3 1569 = 2,5 
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1560-luvun alkuvuosien lasku ja siitä toipuminen ja uusi lasku vuosikymmenen 
lopussa näkyy siis selvästi karjavarallisuudessa. 

1570-luvulla autioituminen lisääntyi, mutta huomattavassa määrin vasta vuosi-
kymmenen lopussa. Vuosittain oli autioita seuraavat prosenttiset osuudet: 

yuosi maakirjan 
autiot 
koukut 

tilien 
autiot 
koukut 

maakirjan 
autiot 
savut 

tilien 
autiot 
savut 

autioluettelon 
autiot 
savut 

1570 2,3 2,3 0,6 7,2 
1571 2,9 0,7 6,1 
1572 1,5 2,0 0,3 
1573 5,8 5,8 4,7 
1574 5,8 5,8 5,1 - 
1575 5,7 5,4 3,4 3,3 
1576 5,9 5,4 4,1 3,3 
1577 4,9 5,2 1,3 0,7 
1578 4,9 5,2 1,8 2,3 
1579 19,2 16,1 5,1 2,6 5,6 
1580 28,2 22,2 15,0 14,8 10,8 
1581 20,4 20,4 16,4 15,7 16,5 
1582 20,2 20,4 16,7 15,7 16,5 
1583 16,3 16,2 8,5 11,3 6,2 
1584 14,6 14,8 1,2 11,8 11,0 
1585 16,0 16,0 10,0 11,5 13,4 
1586 15,9 15,8 8,4 12,8 13,6 

Koukkujen prosenttiluvuista näkyy sama asia, jota  on  selvitetty luvussa  7.1.3.  eli 
maakirjojen ja autioluetteloiden vähittäinen kehittyminen tarkastelukauden lop-
pua kohti identtisiksi verifikaateiksi. Autioluetteloiden mukaisia tietoja ei ole las-
kettu koukuista, sillä ne olisivat samat kuin tilien. Autiot savut  on  laskettu niin, 
että maakirjasta  on  laskettu savut nimi nimeltä ja vastaavasti  on  menetelty autiolu-
etteloiden osalta ottamatta nominaalitonta "autiomaata" mukaan savuksi. Pro-
sentteina laskien autioituminen koski enemmän koukkuja kuin savuja; poikkeuk-
sena  on  vuoden  1570  autioluettelon korkea savumäärä.  Jos  katsoisi  vain  näitä vuo-
tuisia prosenttilukuja saisi sen kuvan, että autioituminen koski herkimmin suuria 
taloja tai että usein  vain  osa savujen hallussa olleesta maasta oli viljelemättä, jol-
loin verottaja sai parselit savuluvun mukaan perittävistä veroista ja osasta koukku-
jenkin. Mutta liitetaulukosta  8a  näkyy, että samalla kun osa savuista kirjoitettiin 
autioiksi, yhä suurempi osa jätettiin maakirjoista pois. Alhaisimmillaan maakirjan 
kokonaismäärä oli vuonna  1580,  jonka jälkeen savumäärät nousivat hiukan.  Jos  
tämän vuoden maakirjaan olisi kirjoitettu kaikki ne savut, jotka kihlakunnassa 
mainitaan olleen autioitumiskauden alussa vuonna  1560  sen sijaan että autioi-
tuneet joko jätettiin kokonaan pois, jos niiden maksamista koukkujen mukaan pe-
rittävistä veroista vastasivat muut talonpojat tai maakirjaan merkittiin persoona-
ton "ödesjord", autioita savuja olisi vuonna  1580  ollut niinkin paljon kuin  42,3  %. 
Maakirjassa oli tänä vuonna  vain  kolme neljäsosaa siitä savumäärästä, joka oli 
lähteissä vuonna  1541,  ja kruunu sai verot vajaalta kahdelta kolmasosalta siitä sa-
vumäärästä, joka oli maksanut niitä tutkimuskauden alussa. 

Jousien indeksi laskee vuodesta  1571  jopa puoleen eikä palaaminen vuosien 
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1580-1582  alhaisimmista määristä ole merkittävää. Nämä veroyksiköt vähenevät 
tällä tarkastelukaudella jopa niin, että kahtena vuonna niitä oli vähemmän kuin 
savuja. Saattaa olla, että vuodesta  1577  jousi alkoi tarkoittaa talonpoikaistaloutta 
tai normaalia ruokakuntaa eikä enää työkuntoista isännän omaisiin kuulunutta 
miestä, vaikkei tiliselityksiin kirjattu mitään uutta jousen määritelmää. Varsinkin 
vuosina  1581  ja  1582  maakirjassa  on  runsaasti sellaisia savuja, joissa ei ollut yh-
tään jousta vaan näiden tilalla sana  "rök",  savu. — Lehmäverovoimäärät osoitta-
vat mielenkiintoista kehitystä: vaikka indeksi laski vuosina  1579  ja  1580  noin vii-
denneksen, veronsa maksaneet savut säilyttivät entisen karjavarallisuutensa, ja 
vuosina  1581-1582,  jolloin jousten määrä oli alimmillaan, karjaa oli voiveron 
mukaan naapurivuosia enemmän.  

Axel  Leijonhufvudin maantarkastuksen jälkeen maakirjoihin tulevat kruunun-
tilat ja vuodesta  1590  myös varattomat. Maakirjojen autioiden, varattomien ja ve-
ronsa maksaneiden kruununtilallisten prosenttiset osuudet kaikista koukuista ovat 
seuraavat: 

vuosi autio varaton kruununtila 
1587 14,0 14,4 
1588 22,7 12,4 
1589 26,5 — 12,0 
1590 26,7 12,2 13,8 
1593 24,0 18,4 12,7 
1594 27,6 15,8 13,4 

Autioiden koukkujen osuus kaikista koukuista oli siis ensimmäistä tilastointi-
vuotta lukuunottamatta noin neljännes, mikä ylittää selvästi maantarkastusta edel-
täneen ajan autiusmäärän, joskin vuonna 1580 maakirjassa oli ollut tätäkin enem-
män autioita koukkuja. Kun kruununtilat ja varattomat olivat vapaat apuveroista, 
täyden verokuorman kantoi seuraava prosenttimäärä kihlakunnan kaikista kou-
kuista maakirjan mukaan laskettuina: 
I587 = 71,6 
1588 = 64,9 
1589 = 6I,5 
1590 = 47,3 
1593 = 44,9 
1594 = 43,7 
Siis vain vajaa puolet maakirjan koukuista säilyi täysin veronmaksukykyisinä. 

Kruununtilat syntyivät kahdella eri tavalla: osa antautui vapaaehtoisesti eli tilat 
olivat tällöin asuttuja, osa autioitui ja otettiin kruunulle asutettaviksi. Taulukor ei-
vät paljasta näiden ryhmien eroja eivätkä myöskään paljasta kruununtilojen koko 
määrää, koska monet niistä olivat samalla varattomia ja tähän on kukin tila las-
kettu vain kerran, mutta sen sijaan autiotilavouti Israel Paavalinpojan mu-
kaan242  kaikista hänen hallintaansa annetuista koukuista oli asuttuja 17:21 eli 
53,2 %, autioita 5: 9 eli I6,0 % ja asutettuja eli vapaavuosille otettuja entisiä autio-
tiloja 10: 8 koukkua eli 30,8 %. Klaus Mickelinpojan maakirjan243  mukaan auti-
oina oli 49:21 koukkua eli 68,4 %, kun taas asuttuja oli 23: 1 eli 32,6 %. Ja vuoden 
1589 autioluettelossa kaikki lyhennettävät jakaantuivat niin, että niistä oli autioina 
58,3 %, varattomina 30,2 % ja asuttuina kruununtiloina 11,5 %. 

2+2 VA 4252. 
263  VA 4288. 
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Savut jakaantuivat maakirjan mukaan lyhennettävien eri ryhmiin prosentteina 
maakirjan kokonaissavumäärästä seuraavasti: 

yuosi autio yaraton kruununtila 

1587 4,2 15,3 
1588 19,7 12,3 
1589 20,6 - 12,4 
1590 18,8 1 1,8 14,4 
1593 19,2 18,9 10,6 
1594 20,4 15,4 12,5 

Maakirjoihin kirjoitettiin tasaisempi määrä savuja kuin edellisellä kaudella ja ti-
lien ja autioluetteloiden tiedot ovat lähempänä toisiaan kuin aikaisemmin. - En-
simmäisen lampuotivoudin tilittämistä savuista oli autioina  7,5  %, asuttuina kruu-
nuntiloina  64,2  % ja verolle otettuina  28,3  %, mutta Finckenbergin lähteestä ei voi 
esittää savuluvun mukaista jakaantumaa. Sen sijaan vuoden  1589  autioluettelon 
lyhennettävien kokonaismäärä jakaantui eri ryhmiin seuraavasti: autiot  40,4  %, 
kruununtilat  9,1  % ja varattomat  50,5  %. 

Kun koukuista vajaa puolet oli täysin veronmaksukykyisiä, savuista saadaan 
maakirjan mukaan laskettuna vastaavasti seuraavat prosenttiluvut:  
1587  =  80,5 
1588  =  68,0 
1589  =  67,0 
1590  =  55,0 
1593  =  51,3 
1594  =  51,7 
Alin  luku  on 6,4  prosenttiyksikköä suurempi kuin koukkujen vastaava arvo, mutta 
koska maakirjassa oli savuttomia autiomaa-koukkuja, liitetaulukosta  8a  näkyy että 
veroa maksavien savujen määrä oli alimmillaan  vain  vajaa puolet vuoden  1541  sa-
vusummasta. 

Jousien määrät nousevat maantarkastusta edeltäneestä ajasta niin, että  1580-  ja  
1590-luvun taitteessa niitä oli keskimäärin  1,1  savua kohti. Kun jousta ei edel-
lisellä tarkastelukaudella voi enää pitää konkreettista työkykyistä miestä tarkoit-
taneena veroyksikkönä vaan ruokakuntaa tai avioparia merkinneenä, nyt  on  kysyt-
tävä asuiko niissä maakirjataloissa, joissa oli enemmän kuin yksi jousi, toinen ruo-
kakunta, vai onko jousi ymmärretty alkuperäisellä tavalla määrän lisääntymisen 
selittyessä sillä, että  Axel  Leijonhufvud kiinnitti maantarkastuksessa tähän veroyk-
sikköön erityistä huomiota. Valitettavasti käytettävissä olevat lähteet eivät anna 
vastausta tähän kysymykseen. Kun jousten määrä nousi, varsinkin savua kohti las-
kettuna lehmäverovoilukujen määrä osoittaa vähittäistä köyhtymistä.  

1600-luvulla maakirjoista  on  laskettavissa autioiden ja varattomien koukkujen 
prosenttiosuuksiksi: 

vuosi 	 autio 	 yaraton 
1600 22,4 16,1 
1601 22,1 16,4 
1602 37,8 - 
1604 12,0 13,9 
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Vuoden 1606 autioluettelon mukaan autiusprosentti oli 42,2, jos olettaa koukku-
jen kokonaismäärän samaksi kuin vuonna 1604. Juhana Ottenpojan autiotarkas-
tuksen kokonaiskoukkumäärä oli 207: 2 ja autioita oli 77:19 eli siis 37,6 %. Kou-
kuista oli vuosittain siis täysin veronmaksukykyisiä seuraavat prosenttimäärät: 

1600 = 61,5 
1601 = 6I,5 
1602 = 62,2 
1604 = 74,1 
1606 = 57,8 
1607 = 62,4 

Vuoden 1602 kato ei siis ilmene poikkeuksellisen suurena autioitumisena, koska 
verojen rästiytyminen oli jo sitä ennen suurta. Silmiinpistävintä on, että vuonna 
1604 on saatu aikaan autioiden asuttamista, mutta tämä elpyminen jäi tilapäiseksi. 

Lyhennettävät savut jakaantuivat maakirjojen mukaan autioihin ja varattomiin 
prosentteina savujen kokonaismääristä seuraavasti: 

vuosi 	 autio 	 yaraton 
1600 	 16,5 	 25,2 
1601 	 16,8 	 24,1 
1602 	 35,6 	 — 
1604 	 15,3 	 19,1 

Vuoden 1602 katotutkimuksen244  talojen kokonaismäärä oli 666, joista 97 oli auti-
oina ja 55 varattomina, siis 14,6 ja 8,3 %. Savujen kokonaismäärä oli 94,1 % sa-
manaikaisen maakirjan savumäärästä. Kato ei siis muodostanut jyrkkää autioitu-
misen lisäystä myöskään savujen mukaan laskettuna. Juhana Ottenpojan autiotar-
kastus käsitti 665 savua, joista 184 eli 27,7 % oli autioina. 

Kruunu sai 1600-luvun alussa perityksi enää vain runsaat puolet koukkuluvun 
mukaan kannettavista veroista vuoteen 1541 verrattuna. Savujen mukaan lasketut 
luvut osoittavat samanlaista kehitystä, sillä kokonaismäärän indeksi oli yli 90, 
mutta maksavia oli vain noin puolet. 

Jouset mainitaan tutkimusajan lähteissä viimeisen kerran vuonna 1602, kun taas 
lehmäverovoi on mukana vielä vuoden 1604 maakirjassa. Jouset ovat tutkimus-
kauden lopussa lähes savukohtaisia: yksi jousi talossa. Lehmäverovoi laskee niin, 
että viimeisen vuoden määrä on koko tutkimusajan pienin. 

7.2.2. Hattulan kihlakunnan kirkonverojen mukainen asutuskehitys 

Vuosina 1570-1590 Hattulan kihlakunnasta laadittiin kirkonveron kantoluet-
telot, joissa mainitaan kylän koukkujen summa ja vuoteen 1586 saakka myös savu-
jen summa. Tätä ennen kirkonverot oli maksettu maakirjaan merkittyjen veroyk- 

244  VA 309. 
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sikkömäärien mukaan; erillisten lähteiden laatiminen selittynee autioitumisen ai-
heuttamilla tilinpidon vaikeuksilla. Autiot on näihin kirkonveron luetteloihin 
merkitty vain niinä vuosina, joina ne näkyvät allaolevista laskelmista. Kirkonve-
roista, jotka käsittävät kaikki muut pitäjät paitsi Vihdin, on laskettu indeksi poh-
jana ensimmäinen vuosi 1571 ja auuusprosentit. Tämän jälkeen on laskettu 
kuinka monta prosenttia kirkonveron kokonaisveroyksikkömäärä on maakirjan 
vastaavasta määrästä ja lopuksi kuinka monta prosenttia kirkonveroluettelon 
maksaneiden veroyksiköiden määrä - siis vain niiltä vuosilta jolloin autiot erotet-
tiin - on vastaavasta maakirjaluvusta. Koukkujen osalta tulokset näkyvät taulu-
kosta 16. 

Taulukko  16.  Hattulan kihlakunnan kirkonveroluetteloiden koukkujen indeksi kun pohjana  on  vuosi  
1571,  autioiden prosenttiluvut, koukkujen osuus maakirjan koukkuwmntasla ja maksa vien koukkujen 

osuus maakirjan maksavisla koukuista. (Lähteenä liitetaulukot  7  ja  12)  

vuosi 

1571 
1572 
1573 
1574 

indeksi 

100,0 
96,7 
99,4  
98,7  

autiot 
prosenttia 

-  
-  

prosenttia maa- maksayat prosent- 
kirjan koukku- 	tia  maakirjan 

määrästä 	maksavista  
97,9 
94,5 
97,1 
96,5 	 - 

1575 100,7 6,5 98,0 97,7 
1576 100,4  -  98,4 - 
1577 99,3 5,6 97,4 97,1 
1578 99,3 5,6 98,0 97,1 
1579 97,2 17,2 95,9 99,7 
1580 99,5 23,0 98,8 109,0 
1581 99,5  -  98,2 - 
1582 98,9  -  97,7 - 
1583 98,6 14,6 97,7 101,2 
1584 95,6 13,8 95,9 97,6 
1585 98,2 18,1 98,5 97,7 
1586 96,2  -  96,9 - 
1587 96,2 96,9 
1588 96,2 97,1 
1589 96,3 96,7 
1590 96,4 96,9  

Koukkuluvut olivat siis vuosina 1575 ja 1576 hieman korkeampia kuin ensim-
mäisenä taulukointivuotena, mutta muulloin matalampia, ei kuitenkaan paljon. 
Kirkonveron koukuista jäi lähes sama määrä maksamatta kuin maakirjan kou-
kuista paitsi vuonna 1580, jolloin kirkollista koukkuveroa kertyi jonkin verran 
enemmän. 1580-luvun viimeisten vuosien indeksiluvut osoittavat tämän veron ki-
teytyneen melkein muuttumattomaksi. - Savuista lasketut vastaavat luvut esite-
tään taulukossa 17. 
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Taulukko  17.  Hallulan  kihlakunnan kirkon veroluetteloiden savujen indeksi/ kun pohjana  on  vuosi  
/571.  autioiden prosenttiluvut, savujen osuus maakirjan savusummasla ja maksavien savujen osuus 
maakirjan maksavista savuista. (Lähteenä liitetaulukot  8  ja  12)  

vuosi 

1571 
1572 
1573 
1574 

indeksi 

100,0 
92,3 
90,7 
86,8  

autio[ 
prosenttia 

-  

prosenttia 
maakirjan 
sayuista 

96,7 
90,8 
90,7 
86,8 

maksavat pro- 
senttia maakirjan  

maksayista  

- 
157.5 95,0 4,3 94,5 94,6 
1576 91,8  -  90,2 - 
1577 87,3 0,2 93,0 94,4 
1578 87,3 0,2 93,0 94,9 
1579 65,7  -  80,8 86,6 
1580 59,9 1,2 77,2 94,8 
1581 60,6 4,1 73,9 90,3 
1582 62,3 3,2 75,7 93,9 
1583 83,4 8,4 92,3 95,3 
1584 80,5 2,0 94,5 94,2 
1585 81,8 5,5 89,6 96,4 
1586 79,8 0,5 91,0 101,8  

Luvuista näkyy ensinnäkin se, että autioita merkittiin kirkonveroon vähemmän 
kuin maakirjaan: kun korkein autioiden prosenttimäärä maakirjassa oli tähän ai-
kaan 16, 7, papinveron korkein oli vain 8,4 %. Mutta olennaisempaa on se, että kir-
konveron savujen kokonaismäärän osuus maakirjan kokonaismäärästä laski jopa 
runsaaseen 70 prosenttiin ja se, että ainoastaan viimeisenä tilastointivuonna pa-
pinveroa maksettiin hieman enemmän kuin maakirjaveroa, aina muulloin suhde 
oli päinvastainen. Vuonna 1579 vain 86,6 % vuotuisen pääveron savuveron maksa-
jista suoritti myös kirkollisen veron. 

Hattulan kihlakunnasta on käytettävissä viljakymmenysten kannon yhteydessä 
kirjoitetut nominaaliset luettelot vasta vuosilta 1605-1608; niistä lasketut luvut 
näkyvät liitetaulukossa 12a. Kymmenysluetteloiden savumääriä ei valitettavasti voi 
verrata samojen vuosien maakirjatietoihin, mutta vuonna 1605 viljakymmenysten 
maksajia oli 51,1 % edellisen vuoden maakirjan kokonaissavuluvusta ja 81,1 % 
maksajista. Juhana Ottenpojan autiotarkastuksen vuonna 1607 kymmenyksiä 
maksoi 16 savua enemmän kuin oli tämän tarkastuksen mukaan veronmaksuky-
kyisinä. Vuosittaiset veromäärät kappoina maksajaa kohti olivat: 
1605 = 14,6 
1606 = 12,7 
1607 = 12,6 
1608 = 11,5 
Koska Vihdin kymmenykset kannettiin koko tutkimusajan uusmaalaisittain, pitä- 
jää käsitellään Porvoon läänin yhteydessä. 

7.23. Porvoon läänin autioiden määrä maakirjayksiköiden mukaan 

Koska Porvoon läänissä maakirjan ja tilien täysverolukujen kokonaismäärät 
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poikkeavat toisistaan, liitetaulukkoon  9a on  laskettu kolme eri indeksisarjaa: maa-
kirjan kokonaismäärien mukaan, maakirjan veroamaksavien täysverolukujen mu-
kaan - kokonaismäärän ja Iyhennettävien erotus - ja vertailuksi tilien mukaan 
saatu veronmaksukykynsä säilyttäneiden täysverojen osuus. Tänä aikana ei täysve-
roina mitaten tapahtunut mitään uudisraivausta eikä näitä veroyksiköitä poistettu 
maakirjoista, vaan kokonaismäärä pysyi suunnilleen ennallaan. Veroamaksavien 
sarakkeesta näkyy, että  25-vuotisen sodan hyökkäykset saivat aikaan huomattavaa 
kruunun verotulojen vähentymistä, niin että ensimmäisenä autioitumisvuonna  
157I  veroamaksavien täysverojen osuus oli tuskin  60  % vuoden  1541  tasosta. 
Mutta  1580-luvulla veroa maksavien täysverojen osuudet nousivat yli  90  prosen-
tin; kun siis sodan tuhoista oli myönnettyjen vapaavuosien turvin toivottu, kruu-
nu sai kannetuksi lähes täysimääräisesti tärkeimmän veroyksikön mukaan perittä-
vät verot. Autioiden jakaantuminen eri ryhmiin sen mukaan aiheutuiko veron-
maksukyvyttömyys köyhyydestä, vihollisen hävityksistä vai rutosta näkyy taulu-
kosta  I8.  

Taulukko 18. Porvoon läänin lyhennetyt täysverot prosentteina läysverojen kokonaismäärislä. (Lähteenä 
liitetaulukko 9) 

vuosi tilien 	tilien 
köyhyys yihollinen 

maa- 	maa- 
kirjan 	kirjan 

köyhyys vihollinen 

maa- 
kirjan 
runo 

autio- 	autio- 	autio- 
luettelon luettelon luettelon 
köyhyys vihollinen 	runo 

1571 10,6 23,5 9,0 23,4 2,2 9,2 	21,4 2,1 
1572 4,8 17,6 7,2 17,5 - 7,5 12,5 - 
1573 5,1 18,2 7,3 17,3 5,1 13,7 - 
1574 9,8 - 3,5 - 10,0 - 
157.5 9,6 8,5 .. 
1576 8,3 - 8,1 - 8,3 - 
1577 9,3 12,4 6,3 11,8 - 8,9 12,4 
1578 11,3 - 10,8 - 11,3 - 
1579 8,6 0,7 - 8,7 - 
1580 12,0 .. 
1581 9,0 - 0,2 8,7 
1585 2,8 1,5 - 

Taulukko 19. Porvoon läänin lyhennetyt .savut prosentteina savujen kokonaismääristä. (Lähteenä liite-
taulukko 10) 

vuosi tilien 	tilien 	maa- 	maa- 
köyhyys vihollinen 	kirjan 	kirjan 

köyhyys vihollinen 

maa- 
kirjan 
rutto 

autio- 	autio- 	autio- 
luettelon luettelon luettelon 
köyhyys yihollinen 	runo 

1571 10,8 	21,0 	10,9 	21,8 1,9 11,7 20,1 1,7 
1572 6,9 17,5 6,9 17,6 - 6,9 12,2 - 
1.573 4,9 18,0 6,0 17,0 4,6 13,1 
1574 12,6 5,2 - I1,8 - - 
1575 11,1 8,9 .. 
1576 9,2 - 9,0 - 8,9 - 
1577 10,7 8,7 10,6 8,7 10,6 8,7 
1578 13,5 - 13,8 - 14,0 - 
1579 17,1 1,0 16,8 
1580 24,1 .. .. 
1581 21,8 0,6 7,7 20,5 - 
1585 8,9 - 2,3 - 
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Vielä selvemmän kuvan autioitumisen kruunulle aiheuttamasta verotulojen vä- 
henemisestä saa laskemalla kuinka suuri prosenttiosuus kaikista täysveroista mak- 
soi tilien mukaan kaikki täysveroilta perittävät veroparselit: 
1571 = 65,9 
1572 = 77,6 
1573 = 76,7 
1574 = 90,2 
1575 = 90,4 
1576 = 91,7 
1577 = 78,3 
1578 = 88,7 
1579 = 91,4 
1580 = 88,0 
1581 = 91,0 
1585 = 97,2 
Siis kolmen ensimmäisen vuoden ja vuoden 1577 vihollisen hävittämien rinnalla 
köyhyyden aiheuttama autioituminen oli verraten vähäistä ja vuonna 1585 kihla- 
kunta oli täysverojen osalta lähes kokonaan veronmaksukykyinen. 

Savujen lyhennettävät jakaantuivat köyhyyden, vihollisen hävitysten ja ruton ta- 
kia autioituneisiin taulukon 19 osoittamien prosenttilukujen mukaan. Savuista 
säilyi vuosittain täysin veronmaksukykyisinä: 
1571 = 68,2 
1572 = 75,6 
1573 = 77,1 
1574 = 87,4 
1575 = 88,9 
1576 = 90,8 
1577 = 80,6 
1578 = 86,5 
1579 = 82,9 
1580 = 75,9 
1581 = 78,2 
1585 = 9I,1 

Mitä pitemmälle aika kului, sitä enemmän savujen mukaan laskettu sarja alkoi 
poiketa täysverojen mukaan lasketusta. Vuoteen 1578 sarjat eroavat toisistaan vain 
merkityksettömät pari prosenttiyksikköä, mutta vuonna 1579 ero on 8,5 ja seuraa-
vana vuonna yli 12 prosenttiyksikköä ja edelleen vuonna 1581 vielä suurempi. 
Tämä aiheutui siitä, että lähteissä oli yhä enemmän niitä savuja, jotka olivat auti-
oita vain savulukunsa puolesta, kun taas täysveron mukaan kannettavat parselit 
kruunu sai joltakulta toiselta. Merkittävää on, että vuonna 1585 savujenkin mu-
kaan laskettuna kihlakunnan veronmaksutilanne oli huomattavasti parempi kuin 
edellisinä vuosina. 

Kun savujen vuosittaiset autiusprosentit poikkesivat täysverojen mukaan laske-
tuista, on mielenkiintoista tarkastella liitetaulukon l0a Porvoon läänin savuluku-
jen indeksejä. Maakirjan kokonaismäärän mukaan laskien talomäärä oli ensim-
mäisellä autioitumiskaudella jatkuvassa nousussa, niin että vain vuoden 1572 luku 
on merkityksettömästi pienempi kuin edellisen vuoden. Savumäärän nousua ei se-
litä uudisasutus vaan se käytäntö, että kyynärälukunsa menettänyt ja savuluvultaan 
autio savu pysytettiin jatkuvasti lähteissä. Tämä johti siihen, että ennen pitkää 
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maakirjoissa oli savuja, jotka olivat olemassa vain paperilla. Tätä kehitystä voi va-
laista olettamalla esimerkiksi, että jossain kylässä oli kaksi 9-kyynäräistä savua, 
joista toinen autioitui ja menetti tiluksensa toisen lisämaiksi. Kun kruunu oli en-
nen saanut verot kahdelta savulta ja yhteensä 18 kyynärältä, nyt verosaalis väheni 
yhdellä savulla. Muutos merkittiin maakirjaan niin, että toinen tila oli savuluvul-
taan autio ja sen kyynäräluku oli 0, kun taas veronmaksukykyisen savun kyynärä-
luku oli 18. Seuraavassa vaiheessa kehitys oli sellainen, että suuren 18-kyynäräi-
sen talon omistaja lohkaisi puolet omistuksestaan esim. pojalleen tai veljelleen tai 
myi vieraalle. Kruunun tilinpidon mukaan savuja oli nyt kolme: autio, joka ei ol-
lut vuosikausiin maksanut mitään ja joka oli menettänyt tiluksensakin kauan sit-
ten, sekä kaksi veronmaksukykyistä 9-kyynäräistä taloa. Asutuksellisesti oli siis 
käynyt niin, että entisen autiotilan maat olivat tilapäisesti olleet naapurin lisä-
maina ja sitten tämä autio oli palannut itsenäiseksi viljely- ja veronmaksuyksi-
köksi; todennäköisesti uusi veronmaksaja asettui asumaan talonsa autioksi jät-
täneen isännän tontille ja rakennuksiinkm. Tämän entisen isännän kohtaloa läh-
teet eivät paljasta, tuliko hänestä mahdollisesti loinen vai muuttiko hän jonnekin 
muualle vai mikä oli hänen uusi elinvaiheensa. Kruunu sai siis jälleen aivan saman 
verotuoton kuin ennen autioitumista, kahdelta savulta ja yhteensä 18 kyynärältä. 
Mutta maakirjan lukuja summatessa saa toisaalta kuvan uudisasutuksesta, koska 
savuja on nyt kolme kahden entisen sijasta, ja toisaalta autioitumisesta, koska ta-
lonsa verohylyksi jättäneen isännän nimi kirjoitettiin uskollisesti vuodesta toiseen 
maakirjaan ja varustettiin marginaalimerkinnällä "autio". 

Liitetauluon l0a toisesta sarakkeesta, joka kuvaa maakirjan veronmaksuky-
kyisinä säilyneiden savujen määrää, saisi sen sijaan käsityksen todellisesta uudisa-
sutuksesta, asuttujen talojen lisäyksestä vuosina 1581 ja 1585 verrattuna vuoden 
1541 määrään, jollei olisi muistettava, ettei näinä vuosina autioluetteloiden sine-
töimisen takia merkitty maakirjaan kuin osa lyhennyshuomautuksista. Niinpä asu-
tuksellisesti luotettavimpia 1580-luvun osalta ovat kolmannen sarakkeen luvut, 
jotka on laskettu tilien mukaan veroamaksavista savuista, vaikkei autioluetteloi-
den puuttumisen takia ole kontrolloitavissa miten suuria laskuvirheitä tileihin on 
tullut. Tilien mukaan vuonna 1585 veronmaksukykyisten savujen määrä nousi lä-
hes samalle tasolle kuin vuonna 1570, jolloin Porvoon läänin lähteissä ei vielä ol-
lut autio-merkintöjä. 

Nokkien ja lehmien absoluuttiset vuosittaiset määrät on laskettu Iiitetauluk-
koon 13 ja maksajaa kohti tulleet luvut sekä indeksit liitetaulukkoon 16. Indeksin 
perusvuodeksi on otettu 1571. Nokkaluvuissa on mielenkiintoista vaihtelua, sillä 
vuosien 1574 ja 1575 luvut ovat huomattavasti matalammat kuin edellisten vuo-
sien, mutta sitten luvut nousevat jälleen kolmeksi vuodeksi lähes entiselle tasolle ja 
laskevat uudelleen vuodesta 1579, nyt pysyvästi. Vaikka nokkien veromääritelmän 
kielellisesti voi ymmärtää jatkuvasti entisenlaisena (vertaa s. 76), niin tosiasial-
lisesti kehitys näyttää olleen samanlainen kuin hämäläisen jousen osalta samana 
aikana tapahtunut, konkreettista ihmistä merkitsevästä ruokakuntaa tarkoitta-
vaksi. Lehmäverolukujen määrä osoittaa tasaisempaa kehitystä kuin nokkien, jo-
ten niistä paljastuu kihlakunnan vähittäinen köyhtyminen. 

Kruununtilojen hallintokokeilun aikakaudella vuodesta 1586 täysveron maksa-
jien osuus kaikista täysveroista oli sekä maakirjan että tilien indeksin mukaan sa-
malla korkealla tasolla (eli lähes 100), jolle se nousi edellisen tarkastelukauden lo-
pussa. Vähäiset lyhennettävät jakaantuivat autioihin ja kruununtiloihin seuraavas-
ti : 
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vuosi 	tilien 	maakirjan 	maakirjan autioluettelon autioluettelon 
autio 	autio 	kruunun 	autio 	kruunun 

1586 2,8 1,7 
1587 2,8 0,9 - - - 
1588 4,6 1,2 2,6 4,3 2,9 
1589 1,5 2,1 2,8 1,7 - 
1590 1,8 2,5 3,5 2,0 

Koko verokuormasta vastasi vuosittain seuraava prosenttiosuus kaikista täysve- 
roista: 
1586 = 97,2 
1587 = 97,2 
1588 = 92,8 
1589 = 95,1 
1590 = 94,0 
Tärkeimmän veroyksikön mukaan laskien Porvoon läänin autioituminen oli siis 
perin vähäistä tänä aikana. 

Lyhennettyjä savuja oli myös kruununtilojen hallintokokeilun aikaan enemmän 
kuin veroamaksamattomia täysveroja; niiden jakaantuminen autioihin ja kruu- 
nuntiloihin prosentteina koko savumäärästä oli seuraava: 

yuosi tilien 
autio 

maakirjan 
autio 

maakirjan 
kruunun 

autioluettelon 
autio 

autioluettelon 
kruunun 

1586 8,0 3,3 
1587 5,7 1,6 - - - 
1588 11,0 1,5 2,8 5,9 3,4 
1589 10,1 9,7 3,3 11,2 - 
1590 10,9 11,3 4,0 11,2 

Näin ollen täyden veron maksaneiden savujen osuus kaikista savuista oli mel-
koisesti pienempi kuin täysveroista laskettu vastaava prosenttiluku: 
1586 = 92,0 
1587 = 94,3 
1588 = 90,5 
I589 = 87,0 
1590 = 84,7 
Liitetaulukosta l0a näkyy, että savujen kokonaismäärä pysyi vuosina 1586-1590 
melkein muuttumattomana. Kokonaisuutena ottaen siis Porvoon läänin kruu-
nuntilojen hallintokokeilun vuodet olivat tasaisen ja jokseenkin vähäisen autioitu-
misen aikaa. Nokkaluvut pysyivät samalla alhaisella tasolla jolle ne putosivat 
1580-luvun alussa, mutta lehmämäärät osoittavat vähittäistä vaurastumista, sillä 
kolmeen nautaan maksajaa kohti oli aikaisemmin päästy vain 1570-luvun alussa. 

Viimeisellä tarkastelukaudella vuodesta 1592 tutkimuskauden loppuun täysve-
rojen kokonaismäärän indeksi pysyi lähes entisellään. Maakirjan ja tilien maksa-
vien indeksit ovat vuoteen 1601 saakka niin korkeat, että kruunu sai kihlakunnasta 
lähes saman määrän täysverojen mukaan kannettuja veroparseleita kuin ennen 
autioitumiskautta. Mutta vuonna 1603 maksavien indeksit laskivat tutkimuskau-
den loppuvuosiksi 1570-luvun tasoon, niin että vuoden 1602 kato on ollut yhtä te-
hokas veronmaksukyvyn vähentäjä kuin maahan hyökännyt vihollinen eikä sen tu-
hoista ollut toivuttu vielä 1607, jolloin tutkimuskausi päättyy. Vuosittain täysvero- 

k
en lyhennettävät ovat prosentteina seuraavat; asetelmaan on otettu mukaan myös 
öyhät siitä huolimatta, ettei niiden kameraalisesta merkityksestä ole selvyyttä: 
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vuosi 

1592 
1593 
1594 
1598 
1599 

tilien 
autio 

5,8 
3,6 
3,6 
2,7 
2,7 

maakirjan 
autio 

3,5 
3,8 
2,7 
3,4 

2,2 ja 2,1 

maakirjan 
varaton 

autioluettelon 
autio 
- 
3,4 
- 
2,6 
- 

1600 2,3 ja 2,2 1,6 - 2,2 
1601 2,3 ja 2,2 1,7 - 2,2 
1603 - 16,2 10,0 16,1 
1604 17,0 15,2 8,4 - 
1605 18,1 • . .. 
1606 13,5 ja 	14,1 14,1 10,3 - 
1607 14,8 

Maakirjasta veroa maksavien osuuden laskettaessa varattomien arvoituksellisen 
kameraaliseri merkityksen takia voi esittää kaksi lukua niinä vuosina, jolloin näitä 
köyhiä  on  lähteissä; jälkimmäinen luku käsittää niiden täysverojen osuuden, jotka 
eivät olleet edes varattomia:  
1592  =  96,5 
1593  =  96,2 
1594  =  97,3 
1598  =  96,6 
1599  =  97,8  ja  97,9 
1600  =  98,4 
1601  =  98,3 
1603  =  83,8  tai  73,8 
1604  =  84,5  tai  76,1 
I605  =  81,9 
1606  =  85,9  tai  75,6  

Savujen jakaantuminen eri Iyhennysryhmiin käsittää useampia sarakkeita kuin 
täysverojen vastaava asetelma siksi, että mukana ovat autioiden ja varattomien 
ohella myös  förfallen-savut. Niitähän ei tilastoitu lyhennettäviin täysveroihin, 
koska kruunu peri maaveron joltakulta toiselta veronmaksajalta. Savujen pro-
senttiluvut ovat seuraavat: 

yuosi 

1592 

tilien 
autio  

11,0 

tilien 
förfallen  

maakirjan 
autio  

14,6 

maakirjan 
förfallen  

maakirjan 
varatun 

autio- 
luettelon 

autio  
- 

1593 11,7 12,3  -  11,2 
1594 11,7 13,2 - 
1598 15,0 13,9  -  14,8 
1599 15,0  -  2,8; 13,9 5,2 - 
1600 1,2  ja  1,4 .5,3  -  5,9 
1601 5,.5  ja  5,9 7,0  - -  6,0 
1603  - -  16.8 6,7 10,3 16,9 
1604 21,6 15,6 7,9 10,5 - 
1605 27,2  - - -  - 
1606 14,0; 16,5 11,3; 9,0  - -  - 
1607  - - -  30,4 27,9  
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Vuoden  1607  varattomien määrä  on  saatu nokka- ja lehmärekisteristä. Juhana Ot-
tenpojan autiotarkastuksessa oli yhteensä  1 528  savua, joista  176  eli  11,5  % oli au-
tioina, lähes sama määrä eli  175  oli  "inlagt",  siis tiluksensa toisten lisämaiksi 
menettäneitä eli  11,4  % ja varattomia oli  128  eli  8,4  %. Kokonaismäärä oli  94,6  % 
lähimmän vuoden  1606  maakirjan kaikkien savujen summasta. 

Maakirjan savuista oli täysin veronmaksukykyisinä seuraavat luvut, joita lasket-
taessa  on  otettu huomioon myös varattomat:  
1592  =  85,4 
1593  =  87,7 
1594  =  86,8 
1598  =  86,1 
1599  =  92,0  ja  86,1 
1600  =  94,7 
1601  =  93,0 
1603  =  76,5  tai  66,2 
1604  =  76,5  tai  66,0 
1605  = tilien mukaan  72,8 
1606  =  85,8  ja  62,9 
1607  = autioluettelon mukaan  72,l  
Suurimmillaan ero täysveroluvuista laskettuun vastaavaan sarjaan oli  11,1  pro-
senttiyksikköä vuonna  1592,  mutta tämän jälkeen täysverojen ja savujen autius-
prosentit lähestyvät toisiaan, minkä näkee myös liitetaulukosta  10a,  jonka indeksi-
luvut muistuttavat enemmän täysveroista laskettuja vastaavia lukuja kuin ai-
kaisemmin. 

Nokkaluvut laskevat tutkimuskauden loppua kohti niin, että tämän veroyksikön 
voi entistä perustellummin katsoa merkitsevän ruokakuntaa. Kehitys ei ole kuiten-
kaan niin tasaista kuin Hattulan kihlakunnassa eikä nokkien määrä laske koskaan 
pienemmäksi kuin savujen. Lehmien määrät ovat yllättävät: vaikka indeksi laskee 
vuosina  1603  ja  1604  alemmaksi kuin naapurivuosina, maksavaa savua kohti tule-
vat luvut ovat korkeat varsinkin kolmena viimeisenä vuonna. Tämä johtunee siitä, 
että vuosien  1600  ja  1601  apuveroluetteloja laadittaessa tutkittiin tarkkaan veron-
maksajien karjavarallisuus ja vuosien  1605  ja  1607  "nokka- ja lehmärekisterit" 
kirjoitettiin huolellisemmin kuin vuotuiset maakirjat, koska verottajan huomio 
kiintyi  vain  näihin kahteen veroyksikköön. Mutta lienee myös oletettava, ettei  
1600-luvun alkuun osunut kato ulottunut talonpojan pellolta navettaan, sillä jos 
karja olisi syöty viljan puutteessa, mikään hallinnon tehostuminen ei olisi tuonut 
sitä parin vuoden kuluttua verotettavaksi.  

7.2.4.  Porvoon läänin ja Vihdin pitäjän kirkonverojen mukainen asutuskehi-
tys 

Taulukkoon 20 on laskettu kymmenysluetteloista viljan ja veronmaksajien in-
deksit, joiden perusvuotena on 1565, sekä viljamäärät kappoina veronmaksajaa 
kohti. Porvoon läänin pitäjät on laskettu kihlakuntasummiksi ja Vihti esitetään 
erikseen. Porvoon läänissä satotaso laski vuodesta 1565, jolloin kymmenystä oli 
maksettu keskimäärin 10,8 kapeaa veronmaksajaa kohti, aina vuoteen 1601 
saakka, jolloin veron kanto näyttää pohjautuneen osaksi jo kylvömäärän mu-
kaiseen verottamiseen. Koska viimeisten vuosien viljaluvut edustavat uutta kanto- 



157  

Taulukko 20. Porvoon läänin ja Vihdin pitäjän kymmenysten  vi  jamäärän ja veronmaksajien indeksit, 
kun vuosi 1565 = 100 sekä vilja kappoina veronmaksajaa kohti. (Lähteinä liitetaulukot 12b ja 14). 

vuosi yiljan 
indeksi 

Porvoon lääni 
maksajien 	kappa/savu 

indeksi 
viljan 

indeksi 

Vihdin pitäjä 
maksajien 

indeksi 
kappa/savu 

1557 107,3 84,1 13,3 
1559 .. 142,8 95,5 15,6 
1560 114,4 99,4 12,0 
1561 102,5 98,9 10,8 
1563 .. . 	. 135,3 98,9 14,2 
1565 100,0 100.0 10,8 100,0 100,0 10,4 
1566 84.7 100,5 9,1 .. .. .. 
1567 . 	. .. .. • 118,9 101,1 12,2 
I569 90,9 100,0  9,8 86,7 100,6 9,0 
1570 42,2 99,4 4,4 
1571 . 	. . 	. . 	. 61,0 88,1 7,2 
1572 83,3 93,5 9,6 61,1 93,8 6,8 
1573 61,5 93,7 7,1 63,7 95,5 6,9 
1574 58,0 94,5 6,6 77,7 87,5 9,2 
1575 56,7 83,0 7,4 
1576 68,8 96,6 7,7 
1577 88,9 95,1 10,1 . 	. .. . 	. 
1578 52,2 93,2 6,0 51,3 82,4 6,5 
1579 68,4 95,6 7,7 75,4 88,6 8,8 
1580 . 	. . 	. . 	. 64,9 84,7 8,0 
1581 61,2 89,2 7,4 . 	. .. . 	. 
1584 .. . 	. . 	. 77,9 79,5 10,2 
1585 58,4 93,4 6,7 74,9 84,1 9,3 
1586 64,9 93,3 7,5 70,0 82,4 8,8 
1587 58,5 91,3 6,9 
1588 39,1 90,0 4,7 .. .. . 	. 
1589 28,0 88,0 3,4 36,3 76,7 4,9 
1590 46,8 86,7 5,8 45,1 72,7 6,4 
1592 55,5 87,0 6,9 
1593 65,4 82,1 8,6 
1594 65,0 83,6 8,4 
1598 50,6 82,9 6,3 
1599 49,4 80,0 6,7 . 	. .. .. 
1600 50,5 85,8 6,3 53,2 71,6 7,7 
1601 111,3 85,5 14,0 81,4 70,5 12,0 
1603 72,8 
1604 .. 59,1 
1605 64,1 

järjestelmää, mutta sen noudattaminen on selvästi tuottanut vaikeuksia verojen 
kerääjille, nämä muuhun tutkimusaikaan vertailukelvottomat viljamäärät on jä-
tetty taulukoimatta. Matalimmillaan kymmenysten mittaama sato oli noin kol-
mannes vuonna 1565 kannetusta. Luvuista näkyy selvästi, ettei kymmenys ollut 
vuodesta toiseen muuttumattomin perustein kannettu sopimusvero, vaan verotta-
jan saama viljamäärä vaihteli vuosittain satotason mukaan. Vihdin kymmenykset 
vaihtelivat samalla tavalla kuin Porvoon läänin. 

Koska kymmenysluettelot kirjoitettiin vuosittain senhetkisistä maksajista pitä- 
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mättä normina edellisen vuoden luetteloa ja taulukkoon 20 on laskettu vain ve-
ronsa suorittaneet talonpojat jättäen harvat lähteisiin kirjoitetut autiot huomiotta, 
veronmaksajien indeksin voi sanoa kuvaavan tarkasti niiden talojen määrää, jotka 
olivat vuosittain viljeltyjä itsenäisiä veronmaksuyksikköjä. Sen sijaan luvut eivät 
paljasta kaikkien asuttujen talojen kokonaismäärää, koska ei tiedetä, vapautet-
tiinko köyhtyneitä taloja kymmenysten maksusta, jolloin niitä ei olisi lainkaan kir-
joitettu lähteisiin. Näyttää siltä, että näin on menetelty ainakin vuonna 1575, jol-
loin veronmaksajien indeksi on naapurivuosia alempi. Kokonaisuutena ottaen 

Taulukko 21. Porvoon läänin ja Vihdin pitäjän maakirjojen ja kymrnenysluetteloiden veronmaksajantää-
rien suhteita. (Lähteinä liitetaulukot 6, 12b, 10 ja 14) 

VUOSI 

1557 
1559 
1560 
1561 
1563 

Poryoon lääni 

kymmenysten 	maakirjan 
maksajien 	maksajat 

kokonaismäärä 	kymmenysten 
maakirjan 	maksajista 

kokonaismäärästä 

Vihdin 

kymmenysten 
maksajien 

kokonaismäärä 
maakirjan 

kokonaismäärästä 

85,5 
89,4 
92,6 

102,3 
91,1 

pitäjä 

maakirjan 
maksajat 

kymmenysten 
maksajista 

116,9 
111,9 
108,0 
97,7 

109,8 
1565 103,9 96,2 93,1 107,4 
1567 93,7 106,7 
1569 107,8 92,8 93,7 106,8 
1570 93,1 107,4 
1571 82,4 91,6 
1572 100,5 75,1 97,6 102,4 
1573 100,5 76,6 93,9 106,5 

1574 100,0 88,2 86,0 116,2 
1575 87,7 103,8 
1576 102,2 89,1 
1577 100,1 80,6 
1578 98,1 87,9 91,8 109,0 
1579 98,4 84,6 119,1 84,0 
1580 112,0 89,3 
1581 88,7 89,6 
1584 83,8 119,3 
1585 91,8 99,3 88,6 112,8 
1586 91,7 100,4 87,3 114,5 
1587 90,5 104,1 
1588 90,2 105,2 
1589 88,2 102,4 83,3 108,9 
1590 88,5 103,3 84,2 118,8 

1592 86,0 103,0 
1593 82,0 108,7 
1594 83,9 105,6 
1598 83,0 103,9 
1599 78,5 110,3 
1600 85,2 111,1 84,6 88,1 

1601 86,8 107,9 83,7  90,3 
1604 60,3 129,2  
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Porvoon läänin veronmaksajien indeksi osoittaa viljeltyjen talojen hidasta vähene-
mistä tutkimusajan loppua kohti niin, että vuoteen  1588  lasku  on  noin kym-
menennen vuoden  1565  tasosta. Tämän jälkeen kehitys kiihtyi, joskin vuosina  1600  
ja  1601  indeksit ovat naapurivuosia korkeampia. Vihdissä veronmaksajien vä-
heneminen oli nopeampaa kuin Porvoon läänissä, sillä indeksi laski jo vuonna  
1574  sille tasolle, johon Porvoon läänissä jouduttiin vasta seuraavan vuosikym-
menen lopussa. 

Maakirjojen ja kymmenysluetteloiden savumäärien vuosittaisista suhteista  on  
laskettu kaksi lukusarjaa, jotka ovat taulukossa  21.  Ensimmäinen niistä ilmoittaa, 
kuinka monta prosenttia kymmenysten koko talomäärä oli maakirjan kokonaissa-
vumäärästä. Vuonna  1565 on  maakirjan vajaiden tietojen takia käytetty tilien ko-
konaislukuja. Koska maakirjaan merkittiin autiotiloja jopa enemmän kuin niitä 
asutuksellisesti oli (vertaa  s. 153)  ja kymmenysluetteloihin kirjoitettiin autioita  vain  
satunnaisesti,  on  välttämätöntä verrata maakirjan veronmaksukykyisiä taloja — 
tai autioluettelon mukaan laskettuja niinä vuosina, jolloin maakirjaan ei jäljen-
netty sinetöidyn autioluettelon tietoja — kymmenysverojen maksajiin. 

Porvoon läänin luvuista näkyy, että kahtena ensimmäisenä tilastointivuotena ja 
edelleen vuosina  1572-1574  sekä  1576-1577  kymmenysluetteloissa oli enem-
män veronmaksajia kuin maakirjoissa.  On  siis oletettava että osassa maakirjan sa-
vuista oli kaksi ruoka- tai perhekuntaa, jotka maksoivat kymmenykset erikseen tai 
että kylissä oli sellaisia asukkaita, jotka viljelivät maata ja suorittivat kirkollisen vil-
javeron, mutta eivät olleet maaveron maksajia. Mutta vuonna  1575  ja vuodesta  
1578  kymmenysveron maksajien määrä laski pienemmäksi kuin maakirjan. Tämä 
johtui siitä, ettei maakirjoista poistettu niitä taloja, joiden tilukset olivat joutuneet 
toisten lisämaiksi, joten maakirjojen kokonaistalomäärä nousi vähitellen. 
Toisaalta kaikki maaveroa maksamattomat savut eivät olleet viljelemättömiä.  Jos  
näet kaikki maakirjan mukaan veronmaksukykynsä säilyttäneet talonpojat olisivat 
maksaneet kymmenysveron ja kaikki sen menettäneet jättäneet maksamatta, jäl-
kimmäisen sarakkeen lukujen pitäisi olla sata tai hieman enemmän. Vuoteen  1574  
tämä luku oli kuitenkin alle sadan ja myös vuosina  1576-1585.  Koska maakirja-
veron maksaneita oli vähemmän kuin kymmenysten maksajia, osa kruununve-
ronsa rästiksi jättäneistä talonpojista oli suorittanut kirkonveron ja siten myöskin 
ollut maakirjan autio-merkinnästä huolimatta asuttuja ja viljeltyjä. 

Vihdin pitäjän luvut osoittavat vuoteen  1578  saakka päinvastaista tilannetta 
kuin Porvoon läänin paitsi vuonna  1561:  maakirjoissa oli enemmän veronmaksa-
jia kuin kymmenysluetteloissa. Porvoon läänin kehitys oli tasaista tutkimuskauden 
loppua kohti: kymmenysluettelon veronmaksajien kokonaismäärä maakirjan vas-
taavasta luvusta laski jatkuvasti siksi, että maakirjan kokonaissavumäärä kohosi. 
Toisaalta maaveron maksajien osuus kymmenysten maksajista nousi sekin jatku-
vasti. Koska maaveron maksajia oli enemmän kuin kymmenysten, ei voi enää olet-
taa että osa maaveron autioista olisi maksanut kirkollisen verokuorman. Yksittäis-
tapauksissa näin  on  tietysti voinut käydä, mutta yleisimmin kymmenysten maksa-
jia oli vähemmän kuin maaveron, jolloin osa maakirjan maksavistakin puuttui 
kymmenysluetteloista eikä ainoastaan maaveroa maksamattomat. Tämän voisi se-
littää jos olettaisi maakirjan merkintöjen seuranneen hitaammin omistajan vaih-
doksia kuin kymmenysten: alkavan maaomaisuuden keskittymisen lähtövaiheessa 
sellaisia taloja kirjoitettiin maakirjaan vielä itsenäisiksi veronmaksuyksiköiksi, 
jotka olivat jo kymmenysten mukaan yhden omistajan nimissä. Toinen selitysmah-
dollisuus olisi olettaa, että kruunun hallinto tehostui autioitumisen jatkuessa, jol- 
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loin  köyhtyvä veronmaksajakunta saatiin säälimättömämmin maksamaan maakir-
javero kuin pappien keräämät kymmenykset. Vihdin kehitys ei ole yhtä selväpiir-
teistä kuin Porvoon läänin. 

7.3. Autioiden laatu 

Autius voidaan jakaa kameraaliseen eli verotukselliseen, demografiseen eli asu-
mattomuuteen ja agraariseen eli viljelemättömyyteen. Edellisissä luvuissa on las-
kettu kaikki verotuslähteissä lyhennetyt veroyksiköt yrittämättä selvittää mihin 
ryhmään tai ryhmiin ne kuuluisivat laadultaan. 

Hattulan kihlakunnan viljelyksellisen autioitumisen selvittämiseen on vähän 
mahdollisuuksia. Kun koukku veroyksikkönä pohjautui pääasiassa maanomistuk-
seen, voinee olettaa että tiluksista oli käyttämättä sama osa joka oli autioluetteloi-
den ja maakirjojen mukaan autioina kihlakunnan koukkuluvuista. Tätä tukee se, 
että kirkonveron koukuista oli suunnilleen sama määrä autioina kuin maallisen 
verotuksen lähteissä. On kuitenkin mahdollista, että autiotilan asukas viljeli tilaa 
hieman henkensä pitimiksi vaikkei maksanutkaan veroja tai naapurit käyttivät sitä 
lisämaikseen ottamatta kuitenkaan suorittaakseen koukkuluvun mukaan perittä-
vää veroa. Kruunu yritti hyötyä tästä viljelystä vaatimalla osansa, tavallisesti puolet 
korjatusta sadosta. Verottajalla olikin se käsitys, että alamaiset hyötyivät tavatto-
masti viljellessään autiotiloja maksamatta mitään veroja, mikä käy ilmi autiotar-
kastuksia koskevista ohjeista. Esitettäköön tässä esimerkkinä useista samaa asiaa 
toistavista lähteistä vain Juhana  III  :n  Lasse Torsteninpojalle vuonna 1583 kirjoit-
tama kirje. Kuningas katsoi, että koska autiotiloja vuosikausia veroitta viljelleet 
ovat hyötyneet kruunun kustannuksella kohtuuttomasti, nyt on koottava koko 
Suomesta autiotiloilta saatava viljasato ja heinä, oli viljelijä sitten aatelinen, pappi, 
vouti, kirjuri, ratsumies, nihti tai talonpoika.245  

Tiedot kruunun autiotiloilta keräämästä viljasta ja heinästä on yleensä esitetty 
vain kannetun viljan ja heinän summina, joten niistä ei selviä mitä osaa autioista 
koukuista tämä verotus koski. Edelleen nämä tiedot ovat säilyneet niin satun-
naisesti, ettei autiotilojen viljelemisestä voi saada niiden pohjalta mitään syste-
maattista tietoa. Poikkeuksena ovat vain vuosina 1606 ja 1607 laaditut autiotiloilta 
kannettujen viljojen ja heinien kantoluettelot, jotka ovat nominaalisia.246  Luette-
lot poikkeavat toisistaan selvästi, mikä näkyy jo niiden erilaisesta talomäärästä: 

pitäjä taloja 1606 taloja 1607 
Hattula 22 14 
Janakkala 4 2 
Lehijärvi 18 15 
Mäskälä 28 25 
Renko 18 12 
Loppi 5 24 
Vihti 3 pitäjä puuttuu 

vhteensä 98 92 

245  Juhana II1:n kirje  24. 7. 1583,  Åbo  Allmänna Tidning  n:o  105, 6. 9. 1810. 
246 VA 4386:80-85.  
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Lisäksi vuoden  1606  luettelossa  on  Lopen pitäjässä koko Hyvinkään kylä. Luvut 
ovat vuoden  1606  autioluettelon talomäärästä, 128:sta, noin  75  %, joten keskimää-
rin kolme autiotilaa neljästä oli ainakin osittain viljeltyinä tai niiden pelloista ke-
rättiin heinää. Vuoden  1606  viljamäärät ovat yleensä  1-2  tynnyriä maksajaa 
kohti, mutta seuraavan vuoden lähteen mukaan kruunun saalis jäi huomattavasti 
vaatimattomammaksi: esim. Rengosta kertoi  vain 17 1/2  ja Mäskälästä  I2  kaPeaa 
viljaa maksajaa kohti. 

Näiden kahden luettelon kanssa samanaikainen lähde  on  nimismiesten tietojen 
mukaan kirjoitettu autioselvitys (katso  s. 130). Se  antaa veronkantoluetteloiden 
kanssa huonosti yhteen sopivat tiedot, sillä sen mukaan  vain  noin  30  % autioti-
loista oli edes osittain viljeltyjä ja loput  70  % täysin kesannolla ja jo metsittymässä. 
Nimismiesten esittämää käsitystä tukevat aikakauden harvat tuomiokirjat, joissa ei 
mainita naapureiden viljelleen autiotiloja. Sen sijaan oli yleistä, että autioiksi 
jääneistä taloista oli pantattu niittyjä, jotka verolleottaja joutui lunastamaan ta-
kaisin, todennäköisesti jo autioitumista edeltäneenä köyhtymisaikana.24  

Porvoon läänin osalta lähdetilanne  on  erilainen ensinnäkin siksi, että maakir-
joissa ja autioluetteloissa erotettiin jo  1570-luvulla ne, jotka olivat  vain  savun puo-
lesta autioita kyynärälukujen siirryttyä toisille taloille niistä, joista kruunu ei 
saanut lainkaan perityksi täysveron mukaan kannettavaa veroa. Näin täysverojen 
autioituminen jäi suhteellisen pieneksi viimeisiä tutkimusvuosia lukuun ottamatta 
ja voinee olettaa, että tämä täysverojen vähäinen autioituminen vastasi agraarisen 
autioitumisen laajuutta. Toiseksi Porvoon läänistä  on  koko autioitumiskaudelta 
käytettävissä kymmenysluettelot, jotka laadittiin vuosittain sadon mukaan viljave-
ron suorittaneista talonpojista. Tietoja niidenkin tilojen viljelystä, jotka olivat au-
tioita myös kyynärälukunsa puolesta saa talokohtaisesti  vain  Juhana Ottenpojan 
autiotarkastuksesta. Niitä tiloja, joista sanotaan että maksaa autioveroa tai että  on  
viljelty suorittamatta kruunulle mitään, kertyy vajaa kolmannes autioiden ko-
konaismäärästä. 

Autioiden jakaantuminen asuttuihin ja asumattomiin  on  tässä selvitetty seuraa-
malla jokaisen autiotilan vaiheita kaikista saatavissa olevista lähteistä, myös niistä 
joita ei ole muuten käsitelty asutustilannetta esiteltäessä kuten esim. nominaa-
lisista rästiluetteloista. Yksi tila saattoi olla autiona kymmeniä vuosia, jolloin siitä 
kertyy suuri määrä lähdemerkintöjä. Kun nämä kuitenkin toistuvat enimmäkseen 
vuodesta toiseen samantyyppisinä — talonpojan nimi kirjoitettiin maakirjaan ja 
marginaaliin tehtiin huomautus veronmaksukyvyttömyydestä — autiotilan vaiheet 
voi tiivistää detaljitiedot karsimalla seuraavasti: kylä, talonpojan nimi, autioitu-
mista edeltävä maakirjamerkintä, autiusvuodet, autioitumista seuraava maakirja-
merkintä, tutkijan tulkinta siitä katsooko hän tilan demografiseksi vai kameraa-
liseksi autioksi ja mahdolliset huomautukset. Autioitumisaika  on  laskettu maakir-
jamainintojen äärivuosien mukaan kiinnittämättä huomiota siihen, oliko tila 
mahdollisesti välillä poissa lähteistä. Autiotilan veroluku, koukku tai kyynärä-
määrä, vaihteli usein autioitumisvuosien aikana, mutta tämä muutos ei vaikuta ti-
lan asumistilanteen punnitsemiseen. Oli tavallista että autiotilan yhtä haltijaa seu-
rasi toinen, jonka aikana tila oli edelleen autio, ja mahdollisesti useampiakin. 
Jotta tämä kiinnostava autiotilan vaihtuminen uuden isännän nimiin saataisiin 
mahdollisimman hyvin esille, tässä  on  laskettu erikseen autioiksi kirjoitetut veron- 

241 	Esim. Rengon käräjät  4. 10. 1600, VA  222c:4v-5 ja  Lopen  laamanninkäräjät  11. 2. 1608, VA  öö  
1:61-61v.  
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maksajat ja autioiksi kirjoitetut savut. Yksi talo saattoi siis olla veronmaksukyvyt-
tömänä useamman isännän aikana. 

Vuodesta toiseen lähteissä esiintyvästä tilasta ei voi sanoa, minä tiettynä vuonna  
se  jäi asukkaitta. Porvoon läänissä tähän  on  kuitenkin paremmat mahdollisuudet 
kuin Hattulan kihlakunnassa kymmenysluetteloiden ansiosta, mutta silti autioitu-
misajankohta ei selviä vuoden tarkkuudella. Oletetaan esimerkiksi, että talon-
poika  on  saanut maakirjoihin marginaalimerkinnän "autio" vuosina  I571-1578  
ja hän maksaa kymmenykset vuoteen  1574  saakka. Vuonna  1579  molempiin läh-
teisiin tulee uusi veronmaksaja, joka nimestä päätellen  on  aivan vierasta sukua, ei 
sovi patronyymiltään  talon  autioksi jättäneen isännän omaiseksi. Koska talo jäi 
asumattomaksi ja milloin uudet asukkaat tulivat isännöimään sitä? Olisi liian yk-
sinkertaista ottaa kriteeriksi viimeinen kymmenysten maksuvuosi, sillä  talon  en-
tinen haltija saattoi asua talossaan senkin jälkeen, kun hän ei enää maksanut kir-
kollistakaan veroa. Vastaavasti muutkin nominaaliset lähteet kuin kymmenysluet-
telot — ennen kaikkea apuverojen kantoluettelot — voivat positiivisesti osoittaa, 
että kruununveroja maakirjan mukaan suorittamaton tila oli asuttu, mutta nega-
tiivisesti ne eivät pysty todistamaan, että talonpoika olisi muuttanut pois juuri tiet-
tynä vuonna tai muuten jättänyt tilansa kylmilleen.  1600-luvun tutkimusaikaa rik-
kaammista lähteistä tiedetään, että oli yleistä asua autiotilalla ja "pitää savua" mi-
tään ulostekoja suorittamatta.248  Vuositarkkuuden sijasta  on  katsottu mahdol-
liseksi punnita, oliko tila jatkuvasti asuttu vai jäänyt jossain vaiheessa asumatto-
maksi kahteen eri tarkasteluajankohtaan,  Axel  Leijonhufvudin maantarkastukseen 
ja Juhana Ottenpojan autiotarkastukseen mennessä. Nämä ajat  on  valittu paitsi 
sopivan vuosilukunsa perusteella myös siksi, että näistä lähteistä saatavat tiedot 
ovat ratkaisevan tärkeitä monien autiotilojen asumistilannetta tutkittaessa. 

Verotuslähteisiin autioksi kirjoitetun savun asutuksi tai asumattomaksi tulkitse-
minen  on  tapahtunut pääsääntöisesti sen mukaan, mikä oli veronmaksajan tai  ta-
lon  kohtalo silloin, kun  se  ei enää ollut maakirjassa autiona. Kaikkein selvin ta-
paus  on  sellainen, jossa entinen isäntä palaa jälleen veronmaksukykyiseksi. Tällöin  
on  oletettava, että kysymyksessä oli tilapäinen varattomuus tai muu syy jättää verot 
suorittamatta, vaikka tila oli jatkuvasti asuttu.  Jos  uusi veronmaksaja  on  leski, tila  
on  niin ikään tulkittu koko ajan asutuksi.  On  näet epätodennäköistä, että tämä 
uusi asukas olisi kenenkään muun puoliso kuin edellisen isännän. Samoin tila  on  
katsottu pysyvästi asutuksi, jos uusi isäntä sopii patronyymiltään edeltäjän pojaksi 
tai veljeksi,  on  tämä uusi veronmaksaja sitten suorittanut veronsa tai ei. 

Tila  on  tulkittu asumattomaksi, jos  se  katoaa lähteistä sulautumalla uudessa ve-
rollepanossa kyläänsä niin, ettei sille voi osoittaa selvää jatkajaa. Koska tila lakkasi 
tällöin olemasta maaveron maksuyksikkö — Hattulan kihlakunnassa talonpojan 
nimi poistettiin maakirjoista, Porvoon läänissä tila menetti kyynärälukunsa ja savu 
kirjoitettiin autioksi — ja naapurit jakoivat sen tilukset, oletettavasti entinen omis-
taja muuttui joko ennen pitkää loiseksi, lähti muualle tai sai muun näihin rinnas-
tettavan kohtalon. Vastaava tapaus  on se,  että tilan koukkuluku sulautui Hattulan 
kihlakunnassa nominaalittomaan "autiomaahan" niin, ettei sen vaiheita ole 
mahdollista seurata pitemmälle. Toinen demografiseksi autioksi tulkitsemisen pe-
ruste  on se,  ettei uusi isäntä sovi patronyymiltään edellisen talonpojan omaiseksi. 
— Nämä kriteerit ovat tulkinnanvaraisia. Eräs epävarmuustekijä aiheutuu jo siitä, 
että patronyymiltään vieras isäntä saattaa olla vävy tai veljenpoika, lanko tai muu  

asa  Jutikkala  1957 s. 118.  
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omainen, jolloin tila pitäisi tulkita jatkuvasti asutuksi. Toisaalta on yhtä mahdol-
lista, että isännimeltään omaiseksi sopiva uusi veronmaksaja onkin nimestään 
huolimatta vieras, jolla vain sattumalta on tällainen nimi. Lähteet eivät anna min-
käänlaista mahdollisuutta päätellä, miten suureksi mahdollinen tulkintavirhe on 
paisunut, mutta kokonaisuutena katsoen tämä selvittelytyö on kuitenkin kannat-
tanut tehdä, koska se on ainoa yhtenäinen tapa saada tietää kaikista tiloista koko 
tutkimuksen kannalta olennaisimpiin kysymyksiin kuuluva autioitumisen laatu, 
tarkoittiko lähteiden "autio" todennäköisesti demografista autioitumista vai ei. 
Toinen tulkinnanvaraisuus aiheutuu itse lähteistä, sillä Hattulan kihlakunnassa 
maakirjat muuttuvat vuodesta toiseen usein niin paljon, että on hyvin vaikeaa yh-
distää eri vuosien tietoja toisiinsa. Myös Porvoon läänin tiedoissa on vastaavaa 
epävarmuutta, varsinkin suurissa kylissä. Jos monikymmentaloisessa kylässä oli 
yhtä aikaa kymmenkunta autiotilaa ja useimpien haltijat muuttuivat naapurivuo-
sien maakirjoissa, sekä nimiltään että veroluvuiltaan, jää lähteitä vertaavan tutki-
jan tulkinnaksi päätellä, miten uudemman maakirjan veronmaksajat ovat toden-
näköisimmin sijoitettavissa edellisen lähteen savujen jatkajiksi. 

Koska muut taulukot ja laskelmat on tehty vain kihlakuntasummina, autiot sa-
vut ja veronmaksajat luetellaan vastapainoksi kylittäin. Koska kaikki lähteet on 
tutkittu yhtäjaksoisesti, yksi talo tai veronmaksaja saattaa olla mukana molem-
missa ajanjaksoissa, jos se oli autiona sekä ennen maantarkastusta että sen jälkeen. 
Lyhyyden vuoksi asuttu tila on merkitty merkillä + ja asumaton —. Korostetta-
koon vielä aikamäärien rajoitusta: vuosina 1587 ja 1607 ei ollut näin monta autio-
tilaa kuin kunkin kylän kohdalle on merkitty vaan joinakin vuosina tähän men-
nessä, esim. 1570-luvulla. 

Hattulan pitäjän luyut oyat seuraavat: 

kylä 

talot 
1560-1587 

+ 	— 
1588-1607 

+ 

yeronmaksajat 
1560-1587 	1588-1607 

+ 	— 	+ 	— 
Hurttala 3 3 2 4 3 3 2 5 
Pekola — — 1 2 — — 1 3 
Ventola — — — 2 — — — 2 
Tenhiälä 1 4 1 1 1 4 1  I  
Katinala — — 2  I  — — 2 1 
Saari 1 — 1 1  I  1 
Mäenpää — 1 — 1 — — 
Luolaja 4 4 2 6 6 5 3 7 
Rahkoila 3 1 3 3 3 1 3 3 
Mierola 1  I  4 4 1 1 4 5 

Yhteensä 12 15 15 24 14 16 17 28 

Janakkalan pitäjän: 	 talot 	 veronmaksajat 

kylä 
1560-1587 

+ 	— 
1588-1607 

+ 	— 
1560-1587 

+ 	— 
1588-1607 

+ 	— 
Hausjärvi 2 2 — 7 2 2 — 7 
Oitti 2 3 3  I  2 3 3 1 
Torhola — 1 — 3 — 1 — 3 
Rutajätvi — 2 — 2 
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Ridasjärvi 2 — 2 6 2 — 3 7 
Kuru 2 3 2 3 2 3 2 5 
Hikiä — 1 — 5 — 1 — 6 
Hamina 1 — — — 1  — — — 
Erkylä 1 — 2 1 1 — 3 1 
Kernaala 2  I  1 4 3 1  I  5 
Vanaantaka — 2 1 1 — 2 1 1 
Rvttvlä 1 — — 4 1 — — 4  
Kara  — 1 1 — 1 1 
Lavinto 3 3 
Karhi — 1 1 3 — 1  I  3 
Selänoja 1 — — 4 1 — — 4 
Virala 6 3 — 6 3 — 
Räikälä — 1 — 1 — 2 - 2 
Tarinmaa 3 3 1 4 3 6 1 5 
Hiittinen — — 2  I  3 1 
Nuoliala 2 3 2 — 2 3 2 — 
Uhkoila —  I  — 1  
Rehakka  I  6 — 1 2 6 — 1 
Melkkola —  I  1 1 — 1 1 1 
Kuotola 2 2 — — — 

Yhteensä 28 33 18 56 30 37 2 1 63 

ja Lehijärven pitäjän 

talot 
1560-1587 1588-1607 

veronmaksajat 
1560-1587 	1588-1607 

kylät + — + — + — + — 

Leiniälä  I  4 1 1 1 5 1 2 
Ihalempi 3 — 4 2 3 — 4 3 
Pyhälahti — — —  I  — — — 1 

Kuuslampi —  I  — 1 — 1 — 1  
Teuro — — 1 — — — 1 — 

Susikas — 2 — 2 2 — 2 

Könnölä — — 1 1 — 2 2 

Sääksniemi — —  I  — — — 1 — 

Mervi 3 3 3 3 3 3 5 3 
Sattula — — 5 1 — — 6 1 

Kerälä — 1 — — 1 — 

Tenhola 2 — 4 3 — 5 

Kouvala — 7 1 1 7 1 1 

Nihattula — 1 1 2 1 1 2 
Hyrvälä  I  2 1 1 2 1 
Takajärvi — 1 1  I  — 1 1 1 
Pelkola 3 1 5 6 3 1 6 8 

Koski — — 1 — — — 1 — 

Suontaka 2 — — — 2 — — — 
Yhteensä 12 23 28 27 12 25 33 33 
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Mäskälän pitäjän talot ja veronmaksajat oliyat seuraavat: 

talot 
1560-1587 1588-1607 

veronmaksajat 
1560-1587 	1588-1607 

kylät + — + + — + 
Riikonen — 1 — — 1 — — 
Perinkää 1 3  I  3 1 3 1 4 
Saloinen — 3 — — 3 — — 
Heinäjoki — 1 — 2 - 2 — 2 
Ikaaloinen 1  I  4 2  I  1 4 4 
Koljala  I  4 9 — 1 4 9 — 
Kankainen 1 — 4 — 1 — 4 3 
Syrjäntaka — 2 — 2 — 2 — 2 
Kiiala — — — 1 — — 1 
Kappoila — 2 — — 3 — 
Tyry — 1 — — — 1 — — 
Mäskälä 4 — 5 4 5 3 6 5 
Luhtiala 2 2 3 1 5 3 3 3 
Idänpää 1 1 1 2 1 1 2 2 
Kirstula — — 2 2 — — 3 2 
Turkhauta 2 1 — — 2 2 — — 
Kiipula — — 2 — — — 2 
Kerkkola 1 — — 1 — — 
Konttila — — 3 — 1 5 
Rastila — — 2 — — — 3 — 

Turenki 5 5 9 1 5 5 9 3 
Kilpiälä — — 1 1 — — 1 1 
Korpi — — 1 — — — 1 — 

Yhteensä 19 25 46 24 23 31 52 37 

Ja seuraavana esitellään Rengon luvut: 

kylät 

talot 
1560-1587 

+ 	— 
1588-1607 

+ 	— 

veronmaksajat 
1560-1587 	1588-1607 

+ 	— 	+ 	— 
Miemala — 3 2 6 — 3 2 8 
Hattelmala 7 — 1 6 — 1 
Kankaantaka 6 4 7 6 4 11 
Asemi — — 1 — — —  I  — 
Neyilä 3 — — 2 3 — — 2 
Oinaala 1 6 2 8 1 6 2 9 
Uusikylä 1 3 2 3 1 5 3 3 
Kuittila 1 6 3 4 2 6 3 4 
Vojakkala 1 3 6 1 2 3 6  I  
Muurila 2 — 3 3 2 — 3 3 
Luolaja 3 7 4 7 3 7 4 7 
Vuorentaka 3 1 4 3 3 1 3 4 
Parola — — 2  I  — — 3 1 
Järviöinen — 1 — — — 1 — — 

Yhteensä 15 43 33 46 17 44 34 54 
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Lopen luvut ovat seuraavat: 

talot 
1560-1587 1588-1607 

veronmaksajat 
1560-1587 	1588-1607 

kylät + + — + + — 

Launonen 2 — — 3 2 — — 3 
Vähikkälä — 2 1 5 — 2 1 5 
Sauvala — — 1 — — —  I  — 
Vehmainen 3 — 1 3 5 — 2 4 
Kaloinen — 3 3 3 — 3 4 4 
Irjala 2 —  I  — 3 — 2 — 
Hyvikkälä 1 1 2 5 1 1 2 5 
Ahoinen 1 — 5 3 1 — 8 3 
Ourajoki 1 1 2  I  1 2 
Topeno 2 — 3 2 2 — 3 3 
Salo 3 2 5 — 3 2 6 — 
Räyskälä — — 2  I  — — 2 1 
Pilpala —  I  — —  I  — 
Siikala — 1 — — 1 — 
Tuorila 2 — 3 2 — 3 
Karkkila 1  I  2 — 1 1 2 — 
Järvenpää — — —  I  — —  I I  
Sajaniemi 1 2 — 1 1 2 — 
Joentaka 3 — — 1 3 — —  I  
Loppi 1 1 1 2  I  1 1 2 
Läyliäinen  I  4 6 — 1 4 8 1 
Vaskijäryi — 2 1 2 — 2 1 2 
Arolampi 1 2 3 1 1 2 3 2 
Hyvinkää 3 1 2 10 3 1 4 12 

Yhteensä 28 20 46 44 31 21 58 51 

Ja Hattulan kihlakunnan viimeinen pitäjä on Vihti: 

kylät 
Korkeaoja 

talot 

1560-1587 
+ 

1 

1588-1607 
+ 
—  

veronmaksajat 

1560-1587 	1588-1607 

	

+ 	 + 

	

I 	 — 

Vivola 2 — 2 — 
Pälölä —  I  — — — 1 — — 

Mettula 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hyrsylä — 1 — — 1 — — 

Radus 1 — — — 1 — — — 

Vanhakylä — 1  I  — 1 1 
Paijala 2 — 2 2 — 2 
Nummenpää 2 — 1 — 2 —  I  — 
Vanhala 2 1 2 2 2 2 2 2 
Suontaka 1 2 — — 1 2 — — 

Tuohilampi — — 1 2 — 

Leppälampi — — 1 — — 1 

Ahmo 2 — — — 2 — — 
Niemi 4 2 1 4 2  I  
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Härtsilä 
Koikkala 
Taipale 
Pääkslahti 

1 
— 
— 

1 

— 
1 
1 
1  

— 1 
— 
— 

I  

— 
1 
1 
1 

— 
— 

— 
— 
— 

Irjala 3 — 3 — — 
Vanjoki 2 — — 2 — 
Hynnälä 1 — 1 1 — — 1 
Niuhala — 1 — —  I  — 
Suksela 3 — — — 3 — — — 
Lahnus 1 — 2 1 — 2 — 
Kirvelä 1 1 — 1 1 — 
Haavisto — 3 — 3 — 
Mäntsälä 2 — — 2 — — 
Selki 1 — — — 1 — — — 

Yhteensä 34 14 10 9 34 15 11 9 

Porvoon läänin taulukot  on  tehty samalla tayalla, joten niistä  on  laskettavissa samat kylä-
summat. Ensimmäisenä pitäjänä  on Helsinki:  

talot 
1571-1587 1588-1607 

veronmaksajat  
1571-1587 	1588-1607  

kylät + + — + — + 
Tölö  6 1 1 7 2 1  
Drumsö  1  — —  2 1  — —  4  
Lillhoplax  5 1 1 4 7 1 1 5  
Munksnäs  4  — —  I 5  — —  1  
Heikby —  1  — —  1 
Tali 3  — —  2 3 1  —  2  
Kårböle  8  —  2 5 8  —  2 5  
Kånala  2 3  —  2 4  
Bredvik  2  —  2 2  —  2  
Mäkkylä  4  —  2 3 7  —  3 6  
Ornäs  2 I 1  —  2 I 1  —  
Björnvik  I  —  I 2 I  —  1 3  
Klobbskog  2  — —  1 2  — —  2  
Konungsböle  1 1 1 2 1 1 1 4 
Kilo 4  —  2 2 6  —  2 2  
Storhoplax  9 2 2 5 13 4 2 7  
Hindersnäs  1 1  —  1 1  — — 
Kyrkoby  1  —  2 1 1  —  4 I  
Skattmansby  4 3  —  4 1 3 2  
Nackböle  1  — —  1 1  — —  1  
Tolkby  1 1 I 2 2 2 1 2  
Övitsböle  1 I 2 1 2 1 2 I  
Sillböle  1  —  1 1  —  1  — 
Brutuby  1 1 2 1 1 2  
Mårtensby  1  —  1 3 1 1 3  
Lappböle  1 I 2 1 1 2 2  
Meilby  2  —  2 2 3  —  5 3  
Käinby  4 2 2 1 4 3 2 1  
Tavastby  9 3 1 9 9 3 1 11  
Vinitby —  1  —  3  —  1 2 3  
Biskopsböle  1  —  1 1  —  1  — 
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Granböle  3 2  —  3 2 I  
Kvarnby  — — —  1  — — —  1  
Gammelgård  5 1 3 1 6 I 4 2  
Dickursby  4  —  1 5 4  —  3 9  
Hanaböle —  2 2  — 
Klemetskog  3 2 8 3 3 11  
Ripu  6  —  I  —  7  —  1  — 
Klockskog  4 2 1 2 4 2 1 2  
Ylä-Lepsämä  1 1 2 4 I 1 2 6  
Valkjärvi  2  —  1  —  2  —  1  — 
Paijala  3  —  8 3  —  10  
Perttula  5  — —  3 5  — —  3  
Uotila  4 1 2 4 4 1 2 5  
Ala-Lepsämä  1  —  2  —  1 2  — 
Degero  4 2 5 1  —  4  
Brändö  I  —  1  — — 
Sonaby-Malm  2  — —  1 2  - -  1  
Staflansby  6 1 1 6 9 2 2 11  
Skomarböle  1  — —  2 1 1  —  4  
Fastböle  4  —  1 2 4  —  1 2  
Domarby  2 1  —  2 2 1  —  5  
Baggböle  3  — —  2 3  — —  2  
Aggelby  7 2 2  —  7 2 2  — 
Gumtäkt  5  — — —  5  — — — 

Yhteensä  157 24 57 115 179 32 71 160  

Toisena pitäjänä  on  Pernaja: 
talot 

1571-1.587 

kylät 	 + 	— 

1588-1607 

+ 	— 

yeronmaksajat  

1571-1587 	1588-1607  

+ 	— 	+ 	—  

Libby 2 2  — —  2 2  — — 
Idlax  3  —  2 I 3  —  2 1  

Pitkäpää  8  —  1 4 I1 1 1 5  

Våtskär  1 1 1 1 2 1 1 1  

Sundarö  3  —  2 3 2  
Röjsund  5 I 1 3 5 I 1 5  
Horslok  I 1  —  1 1  — — 
Härkäpää  2 1  —  2 4 1  —  2  

Saivsalö  6  —  4 I 7 2 4 1  

Kärpä  2  -  I 2  —  I  

Vasarby  1  —  3 I 1  —  4 1  

Lappträsk  1 1  —  I 1 1  —  1  
Rudom  2 2 I 2 2 2 1 3  

Eskilom  1 1 2 1  

Porlam  II  —  6 4 1  —  6 9  

Grevnäs  1 2 2 4 2 2 2 4  

Övi tsböle — —  1 I  — —  1 1  
Backböle  5 2 1 2 6 2 1 2  
Kankböle  2 1 3 2 2 2 3 4  
Skomarböle  4  — —  2 4  —  1 2  

Mörskom  15 2 6 10 16 2 8 10  

Michelspiltom  3 2 I 3 3 2 1 3  

Labbom  I  —  1  —  I  —  1  — 
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Drombom  1 1 1 2 2 1 1 2  
Kuuskoski  1  — —  4 12  — —  4  
Rike  1  —  1  —  1  —  1  — 
Forsby  1 2 2 12 3 3 2  
Bergby  1 2 2  —  1 3 2  — 
Gammalby  3 2 3 5 5 3 4 6  
Erlandsböle  2  —  1 2 2  —  1 2  
Pålböle  4  —  1 2 5  —  1 2  
Tervik  10 2 2 1 I1 4 2 2  
Ernbom  1 1 1 1  
Tetom  1 1  —  2 1 2  —  2  
Gislarböle  4 2 2 4 2 2  
Garpgård  7 6  —  1 12 8  —  1  
Torsby  6 3 1 2 6 5 1 2  
Särklax  6 2  I  2 10 1 1 3  
Sarvlax  7 2 1 2 7 4 4 2  
Hardom  2  — —  2 3  — —  2  
Hoporo —  1  — —  1  — 

Kyrkoby  3  —  1 2 3  —  1 2  
Yhteensä  160 44 53 80 188 58 62 96  

Ja sitten seuraa Porvoon pitäjä: 

talot 
1571-1587 1588-1607 

veronmaksajat  
1571-1587 	1588-1607  

kylät + — + + — + 

Varlax  4 I 2 I 3 2 3 3  
Bengtsby  5  — —  2 5  — —  3 
On-by 3 1  —  2 3 1  —  2  
Emsalö  3  —  1 1 3  —  1 1  
Karleby  2  —  1 2  
Bjiirckbacka & Åminsby  3 4  —  3 4  — 
Hindhår  20  —  4 6 20  —  4 9  
Söderyeckoski —  2 1 2  —  2 1 4  
Mickelshöle  4  —  1  —  3  —  1 1  
Kullå  19 1 1 4 21 I 2 4  
Syartbäck  7 1  —  4 8 1  —  4  
Sköldyik  4  —  I 4 4  —  3 5  
Vahijäryi  3 1 5 4 4 1 7 8  
Nalkkila  6  — —  3 7  —  1 3  
Särkijärvi  5 1 2 4 5 2 3 4  
Huuvari  11  — —  5 12  — —  12  
Tiilää  2 1  —  2 2 1  —  2  
Juornaankylä  8 2 4 5 8 2 5 6  
Siggböle  3 1  —  4 3 3  —  4  
Veckjärvi  5 1  —  6 1  — 
Bosgård  3 1  —  5 3 1  —  5  
Jackarby  4 1 2  —  7 4 3  — 
Illby  13  —  4 4 13  —  4 6  
Klemetsby  3 1  —  1 4 1  —  1  
Renum  4  — — —  4  — — — 
Ylike  6 1 6 1 1  
Norike  2 1 2 1  — 
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Virvik  1 1 1 2 1 2  — 
Pirlax — —  2  — — —  2 1  
Ebbo  8  I  1 2 8 1 1 2  
Fagerstad  1  — —  2 1  — —  2  
Kardrag — I  1  —  1 1  
Tirmo  2  —  2 2  —  2  
Pellinge  12  — — —  12  — — — 
Sundby  1 1 1  —  1 1 1  
Eknäs —  1 1 1 1 1 1  
Kreppelby  3 1 3  —  3 1 3  
Norrveckoski  3  — — —  3  
Andersböle  5  — —  1 5 1  
Laukkoski  10 4 2 8 10 4 3 10  
Kirveskoski  7 1 2  —  7 1 2  — 
Hevonselkä  4 1 3 5 4 2 4 6  
Laha  4  —  3  —  4  —  3  — 

Kupsenkylä  4 2 3  —  5 2 3 2  
Halkia  4 3 1 6 5 3 2 6  
Nummenkylä  14  —  5 4 14  —  6 4  
Hirvihaara  6  I  1 3 6 1 1 3  
Hermanonkimaa  3 1  I  2 3 1 1 2  
Soukkio  6  —  1 3 7  —  1 3  
Selinkää  7 2 2 2 7 2 2 3  
Mäntsälä  5  —  2 7 5 1 2 8  
Sääksjärvi  6 1 5 4 7 1 7 6  
Puharonkimaa  1  —  1 1 1  —  1 1  
Monninkylä  9 3 8 7 9 4 8 8  
Karsbv  I1  —  3 5 11  —  3 7  
Saxby'  10 2 2 5 12 2 2 8  
Teisala I — —  5 1 6  
Finby  4  —  4  — 
Bjurböle  4 1 3 1  
Lillkroksnäs — — —  2  — — —  2  
Bratnäs  2 1 1 2 3 1 2 2  
Seitlax  1  — —  3 1  — —  3  
Hommanes  2  —  4  —  2  —  4 2  
Västerby  2 2 2 3 3 2 2 3  
Kurböle  1  — —  1 1  — —  2  
Londböle  4 2 3 1 4 2 4 1  
Skavaböle  3 2  —  2 3 2  —  2  

Yhteensä  323 49 99 155 341 59 118 198  

Ja yiimeisenä  on  jäljellä Sipoon pitäjä: 

talot 
1571-1587 1588-1607 

veronmaksajat  
1571-1587 	1588-1607  

kylät + — + — + — + 

Norrsjö  7 1 I 4 7 1 1 4  
Botby  8 2 3 8 2 4  
Mellungsby  6 1  —  6 1 1  
Kärr 	-  2 1 2 2 1 2  
Husö  1  — — —  1  — — 
Granö  2 1 2 2 1 2  
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Västersundom  6  — I  3 6  —  1 3  
Gumböle  4  I —  1 4  I —  1  
Håkonsböle  3  — —  2 3  — —  2  
Sottungsby  5 1 2 3 5 1 2 3  
Östersundom  I1 2 2 3 13 4 3 4  
Immersby  8  —  1 3 8 1 1 5  
Spjutsund  7  — —  3 7  — —  3  
Träskby  4 2 1 1 4 3 1 1  
Nevas  3 1 3 4 3 3 4 4  
Löparö  2 1  I —  2 1 2  — 
Boxby  4  —  2  —  4  —  1 1  
Hangelby  3 3  —  1 3 3  —  2  
Gärknäs  2  — —  2  — — 
Hitå  1 1  I  1  
Kallbäck  2  — — —  2  — — — 
Massby  9 1 1 1 10 1 1 1  
Skräddarby  5  — — —  5  — — — 
Gästerby  2 1  I  2 2 1  I  2  
Pigby  3  — — —  4  
Alikerava  3 1 6 3  I  8  
Ylikeraya  1 2 2 1 2 3  
Ruskela  1 2 2 1  —  2 2  
Rusutjärvi  2 2 3 3 1 2 3  
Tuusula  3 2 3 3  —  2 5  
Skayaböle  2 2 3 2 2 3  
Nahkela — —  1  — —  1  
Palojoki  3  — —  3 6  — —  3  
Nurmijärvi  14 3 4 8 15 3 6 13  
Raala  7 3 2 7 8 3 2 10  
Siippoo  3  —  3  —  3  —  5  — 
Finby  2 1  —  1 2 1 1 1  
Hindsby  4 2 6 5 4 2 6 5  
Kyrkohy  8  —  2 4 9  —  2 5  
Sayijätvi  4 1  —  6 2  — 
Nickby  6  — I —  6  —  1  — 
Hertsby  3 1 3 4 3 1 3 4  
Borgby  8 2 2 5 8 3 2 7  
Paipinen  5  —  1 7 5 2 1 8  
Mårtensby  8  — —  6 9  —  1 6  

Yhteensä  194 24 56 112 207 37 65 137  

Pitäjien summista saa taulukon 22 prosenttiluvut, joista näkyy, että Hattulan 
kihlakunnassa suunnilleen puolet kaikista lähteisiin merkityistä tiloista on tulkittu 
asutuiksi ja puolet asumattomiksi, mutta luvut jakaantuvat epätasaisesti eri pitä-
jissä. Tarkasteluajanjaksot eivät poikkea toisistaan, vaan demografisten autioiden 
osuus oli yhtä suuri jo Axel Leijonhufvudin maantarkastusta edeltäneellä ajalla. 
Sen sijaan Porvoon läänin eri pitäjien luvut poikkeavat vain muutaman prosentti-
yksikön koko kihlakunnan luvusta. Merkittävintä on se, että ensimmäisen tarkas-
telukauden autiotiloista vain vajaat 15 prosenttia on tulkittu demografisesti auti-
oiksi. Tämä aiheutui siitä, että autioituminen johtui pääasiassa 25-vuotisen sodan 
ensimmäisten vuosien hyökkäyksistä, joista toivuttiin nopeasti veronmaksuky-
kyisiksi saatujen verovapauksien jälkeen. Toisaalta on mahdollista, että autioluet- 
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Taulukko 22. Veronmaksukyvyttömäksi merkittyjen talojen ja veronmaksajien jakaantuminen prosenttei-
na kameraalisiksi (+) ja demografisiksi (-) tulkituiksi autioiksi pitäjittäin vuosiin 1587 ja 1607 men-
nessä. 

talot 
1571-1587 	1588-1607 

veronmaksajat 
1571-1587 	1588-1607 

pitäjä + + + - + 
Hattula 44,4 55,6 38,5 61,5 46,7 53,3 37,8 62,2 
Janakkala 45,9 54,1 24,3 75,7 44,8 55,2 25,0 75,0 
Lehijärvi 34,3 65,7 59,0 49,1 32,4 67,6 50,0 50,0 
Mäskälä 43,2 56,8 65,7 34,3 42,6 57,4 58,4 41,6 
Renko 25,9 74,1 41,8 58,2 27,9 72,1 38,6 61,4 
Loppi 58,3 41,7 51,1 48,9 59,6 40,4 53,2 46,8 
Vihti 70,8 29,2 52,6 47,4 69,4 30,6 55,0 45,0 

kihlakunta 46,1 53,9 46,0 54,0 46,0 54,0 45,1 54,9 

Helsinki 86,7 13,3 33,1 66,9 84,8 15,2 30,7 69,3 
Pernaja 78,4 21,6 39,8 60,2 76,4 23,6 39,2 60,8 
Porvoo 86,8 13,2 39,0 61,0 85,2 14,8 37,3 62,7 
Sipoo 87,8 12,2 33,3 66,7 84,8 15,2 32,2 67,8 

kihlakunta 85,3 14,7 36,5 63,5 83,1 16,9 34,8 65,2 

teloiden puuttuessa kameraalisten autioiden osuus  on  tulkittu liian suureksi, 
koska maakirjaan ei maantarkastusta edeltäneinä vuosina merkitty kaikkien lyhen-
nettävien kohdalle marginaalihuomautusta "autio". Jälkimmäisellä tarkastelu-
kaudella asumattomien osuus sen sijaan oli noin kaksi kolmannesta autioiksi mer-
kityistä ja kameraalisten  vain  yksi kolmannes. Maantieteellisesti jakaantuminen  on  
sikäli mielenkiintoista, että demografisten autioiden osuus  on  suurin läntisim-
mässä pitäjässä Helsingissä ja laskee itää kohti ollakseen alhaisin Pernajassa, 
mutta näiden ääripitäjien välinen ero  on  pieni, demografisesti autioista savuista 
laskien  vain 5,9  prosenttiyksikköä. 

Kun lopuksi lasketaan, mikä  on  taulukkoihin merkittyjen autioiden tilojen ja 
autioiden veronmaksajien suhde toisiinsa, todetaan että Hattulan kihlakunnan en-
simmäisellä tarkastelukaudella autioita veronmaksajia oli asutuiksi tulkittujen 
ryhmässä  8,8  prosenttiyksikköä enemmän kuin taloja ja asumattomiksi tulkittujen 
ryhmässä  9,2  prosenttiyksikköä, mutta jälkimmäiselläl  tarkastelukaudella vastaavat 
luvut olivat  15,3  ja  19,6.  Tutkimuskauden loppupuolella autioksi kirjoitettu tila 
siirtyi siis useammin toisen isännän nimiin kuin aikaisemmin. Porvoon läänin vas-
taavat luvut olivat korkeammat siksi, ettei autioita koskaan merkitty nominaalitto-
maksi "autiomaaksi": aikaisemmalla tarkastelukaudella kameraalisiksi autioiksi 
tulkittuja veronmaksajia oli  9,7  prosenttiyksikköä enemmän kuin asutuiksi pun-
nittuja savuja ja asumattomiksi tulkituissa vastaava luku oli  20,2,  kun taas jälkim-
mäisellä kaudella veronmaksajia oli  19,2  ja  27,9  prosenttiyksikköä enemmän kuin 
taloja. Asumattomiksi lopulta jääneitä taloja yritti viljellä useampi talonpoika 
kuin niitä, joita  on  pidettävä jatkuvasti asuttuina. Kun veronmaksajamäärät nou-
sevat korkeammaksi tutkimuskauden lopussa, tätä  on  pidettävä kruunun tehos-
tuneena pyrkimyksenä saattaa autiot jälleen veronmaksukykyisiksi. 



8. Autioitumisen syyt 

8.1.  Hallinnolliset ja yhteiskunnalliset tekijät 

Ruotsin kuninkailla oli autioitumisesta ja sen syistä omat käsityksensä, jotka 
paljastuvat autiotilojen tarkastajille annetuista valtakirjoista. Vanhimmassa oh-
jeessaan Juhana  III  tyytyi toteamaan  vain,  että tilat ovat autioituneet tänä sota-ai-
kana ja että niiden määrä  on  selvitettävä, jotta ne saataisiin jälleen asutuiksi ja vil-
jellyksi sekä veroa maksaviksi.' Myöhemmin kuningas sanoi tietävänsä, että niitä 
tiloja, joita osa talonpojista  on  hylännyt ja jättänyt autioiksi, ovat toiset viljelleet 
maksamatta veroja saaden niistä hyötyä ja aiheuttaen kruunulle haittaa.2  

Kaarle IX:lla oli kaksi käsitystä Suomen autioitumisen syistä, joita voisi kutsua 
aikaisemmaksi ja myöhemmäksi, sillä hänen tulkintansa muuttui hänen oman ase-
mansa vahvistuessa. Edellistä hän toi voimallisesti julki esim. lokakuussa  1597.  
Suomessa harjoitetun laittoman ja epäkristillisen hallinnon takia rahvas  on  pako-
tettu suorittamaan yli varallisuutensa linnaleiriä, apuveroja ja kyydityksiä, joten 
talonpoikien rasituksilla ei ole loppua. Näiden epäkohtien takia monet kruunun 
tilat ovat autioituneet ja nyt ne  on  aautettava ja saatettava uudelleen viljelyyn.3  Uu-
den vuosisadan puolella hallitsijaksi päästyään Kaarle oli kuitenkin sitä mieltä, 
että autioitumisessa oli kysymys ennen kaikkea Suomen voutien epärehellisyydes-
tä:  he  kirjoittavat autioita tileihinsä, mutta perivät silti talonpojilta verot ja pitävät 
itsellään näin keräämänsä ja salaamansa varat. Vanhin tätä koskeva lähde  on  jo 
vuodelta  1595,  mutta vasta  1600-luvulla tämä näkökanta tulee vallitsevaksi Kaar-
len näkemyksissä: tulevilla valtiopäivillä olisi harkittava, millä tavalla monet auti-
otilat saataisiin verolle, koska voudit ja muut viljelevät niittyjä ja muita tiluksia ja 
kirjoittavat ne silti luetteloihinsa autioiksi.4  

Jotta Kaarle  IX  olisi saanut aikaan entistä rehellisemmän veronkantojärjestel-
män kruunun tulojen nostamiseksi, hän määräsi Porin voutisäännössä vuonna  
1602,  ettei tästä lähin enää hyväksytä yhtään nominaalitonta tiliä, jossa ei ole ta-
lonpoikien nimiä tai tiloja. Hän katsoi näet todenneensa, että vaikka voudit kir-
joittivat tileihinsä paljon rästejä, kysyttäessä  he  eivät kuitenkaan osanneet eritellä 
veronmaksajittain kua oli jättänyt veronsa maksamatta .3  Kiihkeimmillään kunin- 

Juhana I11:n kirje  31.6. 1571,  reg.  
2  Juhana III:n kirje  24. 7. 1583,  Abo  Allmänna Tidning  n:o  105, 6. 9. 1810  ja  1. 8. 1583,  reg. 
°  Svenska  riksdagsakter  IV s. 201  ja reg.  5. 10. 1597. 
4  Reg. 4. 10. 1595.  

Stiernman  I s. 518.  
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kaan epäluulot suomalaisten voutien esittämiä autioitumismääriä kohtaan olivat 
vuodesta  1605.  Tammikuun alussa hän päätti tarkastuttaa Suomen autiotilat, sillä 
hänestä näytti mahdottomalta, että Suomessa olisi niin paljon veronmaksukyvyt-
tömyyttä kuin voudit kirjoittivat tiliensä lyhennyksiin, vaikka heillä olikin esitettä-
vinään pappien sinetöimät luettelot. Kuningas arveli, että pappien autioiksi todis-
tamien seassa oli myös veronmaksukykynsä säilyttäneitä alamaisia. Oli siis tark-
kaan selvitettävä autioiden oikea määrä, vilpillisesti veronmaksukyvyttömiksi kir-
joitetut, autiotilojen viljeleminen ja  se,  kuinka monta autiotilaa oli petollisesti 
otettu naapureiden lisämaiksi.6  Saman vuoden kesällä kuningas kirjoitti edelleen 
uskovansa, että voudit ja kirjurit ovat uskottomia, niin että  he  merkitsevät liian 
paljon autioiksi ja papit ja lautamiehet kiiruhtavat heti antamaan todistuksen ve-
ronmaksukyvyttömyydestä.  Jos  voutien ilmoittamat tiedot pitäisivät paikkansa, 
autioita tiloja olisi kohta yhtä paljon kuin maksavia, mikä oli kuninkaan käsityk-
sen mukaan mahdottomuus.' 

Juhana Ottenpojan autiotarkastuksesta Kaarle  IX  katsoi saaneensa kaivan-
neensa todistuksen olettamistaan voutien epärehellisyyksistä. Hän kirjoitti tammi-
kuussa  1608,  että mainitussa autiotarkastuksessa  on  paljastunut miten moni sel-
lainen tila  on  osoittautunut veronmaksukykyiseksi, joka  on  kihlakunnanvoudin 
tietojen mukaan ollut autio. Kruunun palvelija ei ollut uskollinen kuninkaalleen, 
jos hän  on  toiminut talonpoikien sanomisten mukaan, koska hänenhän piti itse 
tutkia alamaisten veronmaksukyky valansa mukaan.  On  suuri haitta, jollei vouti 
ehdi edes kerran vuodessa käydä tarkastamassa kihlakuntansa talonpoikien varal-
lisuutta. Vastedes voutien oli tehtävä tilit Juhana Ottenpojan selvitysten mukaan.' 
Kuninkaan johtopäätökset Suomen voutien epärehellisyydestä ja Juhana Ottenpo-
jan ansiot näiden petollisuuksien selvittämisessä johtivat jopa siihen, että hän kir-
joitti kamreeri  Peder  Nilsinpojalle ja käski voudit Tukholmaan tekemään selkoa 
toimistaan. Heidän tilalleen tuli sijoittaa uudet virkamiehet, sekä voudit että kirju-
rit, niin että koko tämä verohallinnon virkamieskunta erotettaisiin samanaikaisesti 
ja vaihdettaisiin rehellisiin miehiin.9  

Ketään ei voi tuomita pelkän syytöksen mukaan, vaan oikeudenmukaisuus vaa-
tisi myös syytetyn puolustuspuheen ja todistajalausuntojen kuulemista. Valitetta-
vasti tutkimuskauden autioitumisesta ei ole säilynyt sellaista aineistoa, joka paljas-
taisi oliko voutien ja kirjureiden toiminta niin epärehellistä kuin Kaarle  IX  väitti. 
Koska  vain  näiden "kelvottomien" virkamiesten tilit ja verifikaatit ovat käytettä-
vissä, puuttuu vertailuaineistoa joka mahdollisesti osoittaisi ne valheellisiksi. Ei 
siis ole ratkaistavissa, mikä osa veronmaksukyvyttömyydestä olisi ollut  vain  näen-
näistä eli mikä osa autioiksi merkityistä talonpojista asui ja viljeli tilojaan mutta 
suoritti veronsa vilpillisen voudin taskujen täytteeksi. Erääseen seikkaan kannattaa 
kiinnittää huomiota: kuninkaan luottamuksen saavuttanut Juhana Ottenpoika ei 
paljastanut sitä, että autioita olisi kirjoitettu huomattavasti liikaa ja näin kerätty 
veronmaksukykyisten talojen verotuotto voutien ja kirjureiden omaisuudeksi 
kruunulle tilittämättä, vaikka hän  on  saattanut paljastaa yksittäisiä väärinkäytök-
siä, jotka ovat herättäneet kuninkaan ärtymystä. Tämä selviää vertaillessa Juhana 
Ottenpojan tarkastuksen tietoja lähimpien vuosien kihlakunnanvoutien autiuslu- 

e Kaarle IX:n kirje 3. 1. 1605, Waaranen  II  s. 165-166. 
Kaarle IX:n kirje 14. 8. 1605, Waaranen  II  s. 216. 

8  Reg.  13.1.1608. 
9  Kaarle IX:n kirje 29. 7. 1608, Waaranen  II  s. 883-385. 
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kuihin. Hattulan kihlakunnasta Juhana Otterpoika löysi vajaat viisi prosenttia vä-
hemmän autiotiloja kuin oli lyhennetty vuonna 1606 (vertaa s. 148). Porvoon 
läänissä taas Juhana Ottenpojan tarkastuksen mukaan oli 1 177 asuttua taloa, 
joista 128 oli varattomia. Kun vuoden 1607 nokka- ja lehmärekisterin mukaan ta-
loja oli 1 195, mutta näistä oli 363 köyhiä tai kun edellisen maakirjan mukaan ve-
roa maksavia kertyi 1 224, joista 208 oli varattomia (liitetaulukko 10), Kaarle IX:n 
olisi pitänyt ainakin tämän tutkimuksen kihlakuntien osalta todeta tyytyväisenä, 
ettei voutien tileissä ollut moittimista. — Mitään voutien tai kirjureiden joukkoe-
rottamisia ei pantu toimeen; Kaarlen jyrkkien uhkausten ja reaalisten toimenpitei-
den välillä oli selvä ero. 

Vouteihin ja muihin virkamiehiin suuntautui moitteita ja syytöksiä paitsi hallit-
sijataholta myös alhaalta päin, veronmaksajakunnasta. Uusin suomalainen tutki-
mus on antanut painavan merkityksen 1500-luvun talonpoikien valituksille siitä 
sorrosta, jota voudit, kirjurit, nimismiehet ja vastaavat heidän mukaansa harjoitti-
vat omaksi voitokseen veronmaksajien kustannuksella. Kun vouti tai kirjuri oli ol-
lut vain yhden vuoden virassaan, hän oli jo rikastunut kartanoiden, laivojen, kivi-
talojen ja vastaavien omistajaksi. Lahjontaa väitettiin olevan mm. niin, että rik-
kaimmat talonpojat antoivat kirjureille lahjuksia, jotta talot kirjoitettiin autioiksi. 
Talonpoikiin ei aiheuttanut nuijasotaan purkautunutta katkeruutta varsinainen 
sotarasitus vaan säätyläisten väärinkäytökset. Veronmaksajat katsoivat, että he oli-
vat joutuneet menestyksellisen saalistuksen kohteiksi; he köyhtyivät kun heidän 
yläpuolellaan ollut yhteiskuntaluokka rikastui, ja heillä oli kestettävänään sietä-
mätön mielivalta ja laittomuus. Pahinta oli talonpoikien viskeleminen perityiltä ti-
loiltaan, jotka joutuivat autioiksi tai säätyläisten käsiin.10  Samaa käsitystä edusti jo 
viime vuosisadalla Yrjö-Koskinen, joka määritteli 25-vuotisen sodan pahimmaksi 
seurauksiksi sotaväen paisuvan väkivallan ja aateliston yltyvän ylpeyden ja katsoi 
1500-luvun alimmat virkamiehet syöpäläisiin verrattavaksi kiusaajaparveksi." — 
Tässä ei ole tarkoitus keskittyä selittämään mistä syystä nuijasota ylipäänsä syttyi, 
miksi se syttyi ja levisi juuri tietyissä maakunnissa eikä saanut jalansijaa tutkimusa-
lueella eikä sitä, miksi se sai alkunsa tiettynä ajankohtana, mutta sen sijaan on yri-
tettävä selvittää missä määrin autioitumista selittäisi se tulkinta, että 1590-luvulle 
tultaessa talonpoikaisluokka olisi joutunut häikäilemättömän riiston ja sorron 
kohteeksi, ja että maassa vallitsi viidakon laki ja alaston vahvemman oikeus. Koh-
tasiko talonpoikia laki ja laittomuus, jonka avulla heidän omaisuutensa siirtyi 
muille ja heitä uhkasi kerrassaan yhteiskunnallinen häviö?12  1590-luvulla aatelin 
ja muiden säätyläisten nousu talonpoikien kustannuksella oli vielä kesken, niin 
että talonpojilla oli vielä mitä ryöstää, irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä työvoi-
maa.'3  Erityisen mielenkiintoiseksi Ylikankaan nuijasotatulkinnan tekee se, ettei 
nuijasodan leviäminen onnistunut Uudellemaalle vaan se pysähtyi Asikkalaan, 
koska Hämeessä ja tätä etelämpänä nouseva sääty-yhteiskunta oli jo alistanut ta-
lonpojat apaattistksi." Toisaalta Ylikangas on myös katsonut, että yhteiskunnal-
lista asemaansa menettävät 1500-luvun suomalaiset talonpojat pystyivät esiinty- 

10 	Ylikangas 1977a s. 11-15, siteeraus talonpoikien valituksesta vuodelta 1589 ja kirjoittajan tul- 
kinta. 

" Yrjö-Koskinen 1877 s. 52 ja 67. 
1T Ylikangas 1977a s. 43. 
13 Sama s. 49. 
14  Sama. 
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Kuyio 1: Hattulan kihlakunnan jouset ja lehmäveroyoi.  
I 	= jouset  
II  = lehmäveroyoi 

mään laskelmallisesti ja taktisesti, käyttämään propagandaa ja poliittista agitaatio-
ta. ts 

1500-luvun lopun yhteiskunnallisista epäkohdista sekä Yrjö-Koskisella että Yli-
kankaalla on korostetusti esillä terrorin ja laittomuuden jatkuva leviäminen. On-
kin kiistämätöntä, että asiakirjoista löytyy tietoja erilaisista vääryyksistä, mihin on 
kiinnittänyt huomionsa mm.  K. R.  Melander kirjoittaessaan viranomaisten harjoit-
tamasta mielivallasta.16  Ylikankaan tuomaa tutkimuslisää onkin luonnehdittu vain 
esimerkkien runsaudeksi ja ylisanojen käyttämiseksi." Kuitenkin on todettava, et-
tei 1500-luvun aineistosta voi saada objektiivista käsitystä virkamiesten epärehel-
lisyydestä. Ei ole mahdollista selvittää, mikä osa väärinkäytöksistä näkyy säi-
lyneissä lähteissä ja missä määrin oli kysymys niin täydellisistä rikoksista, ettei jäl-
kimaailma tiedä niistä mitään. Ei ole selvitettävissä myöskään se, miten veronmak-
sajien kokema oikeudenmukaisuus tai epäoikeudenmukaisuus kehittyi vuosikym-
menien mittaan. Tietoja veronkantajien laittomuuksista on kerättävissä huomatta-
vassa määrin muultakin ajanjaksolta kuin 1590-luvusta. Jo Kustaa Vaasa kiinnitti 
asiaan huomiota mm. antaessaan vuonna 1551 suojelukirjeen Uudenmaan ja Hel-
singin lääneihin, koska kruununpalvelijat hyökkäsivät usein talonpoikien kimp- 

Ylikangas 1977b s. 4. 
16  Melander Hist.  Ark.  XXIII s. 15-20. 
" Lehtinen 1978 s. 68. 
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puun, löivät ja kohtelivat huonosti.18  Esimerkkejä vastaavista asiakirjoista oli 
edellä (vertaa  s. 53-55).  Kun ei ole mahdollista selvittää, mikä osa väkivaltatie-
doista  on  kadonnut ja missä määrin vallitsi frustraatiomainen mieliala valitta-
misen turhuudesta eikä voida todistaa, mikä osa valituksista oli aiheettomia ja 
missä määrin talonpojat mahdollisesti liioittelivat, näiden väkivaltaisuuksien suo-
ranaista vaikutusta ei ole mahdollista mitata, ei ajallisesti eikä määrällisesti.  On  
todettava sama kuin kuninkaan syytöksien vastapainoksi, ettei ole laskettavissa 
mikä osa autiudesta oli erilaisten väärinkäytösten aiheuttamaa, sillä säilyneiden 
tietojen yleistäminen voisi viedä pahasti harhaan. 

Hollolan kihlakunnan rahvas valitti  1570-  ja  1580-lukujen taitteessa voudistaan  
Jakob  Mikaelinpojasta, että tämä tekee talonpojille paljon vääryyttä mm. niin, että 
kun Kuninkaallisen Majesteetin sotaväki kulkee kihlakunnassa ja voudin olisi toi-
mitettava armeijalle elintarpeita talonpojilta keräämästään apuverosta, hän piilek-
sii jossain ja antaa sotamiesten ryöstää ja turmella köyhiä talonpoikia, jotka asuvat 
yleisen maantien varrella. Sen sijaan syrjemmässä asuvilta vouti kerää apuveron 
itse ja kuljettaa omaan kartanoonsa.19  Porvoon läänissä jo tilimateriaalissa sota-
väen talonpojille tuottamat rasitukset mainittiin autioitumisen syynä. Vuonna  
1574  autioluetteloon  on  kirjoitettu selitykseksi, että köyhtyminen ja autioitumisen  
on  aiheuttanut vihollinen ja oma sotaväki20 ; sama huomautus  on  kirjoitettu seu-
raavan vuoden tileihin.21  

Sotaväki rasitti talonpoikia kolmella tavalla. Armeija tarvitsi jatkuvasti uusia so-
tilaita, koska aikakauden sodat varuskuntien nälän ja tautien takia ja lisäksi myös 
varsinaisten taistelujen tähden kuluttivat runsaasti rekryyttejä.  1500-luvulta ei ole 
laskettavissa yhtä tarkasti kuin seuraavalta vuosisadalta kuinka suuren osan par-
haasta työvoimastaan Hattulan kihlakunta ja Porvoon lääni joutuivat lähettämään 
sotimaan, ei jalka- eikä ratsumiesten osalta. Ratsutilat voisi yllä laskea siinä mää-
rin kun ne näkyvät kameraalisissa lähteissä palvelusta myönnettyjen verohelpotus-
ten saajina, mutta  on  mahdotonta arvioida miten usein tila joutui lähettämään 
uuden miehen entisen menehdyttyä, karattua tai kaaduttua. Toinen rasitus muo-
dostui armeijan läpikulusta. Periaatteessa rahvaalle ei olisi pitänyt muodostua yli-
määräistä haittaa siitä, että  se  toimitti veroparselinsa lähimpään nimismiehenta-
loon tai vastaavaan paikkaan, jossa viranomaiset toimittivat muonan jakamisen 
sotilaille. Käytännössä sattui kuitenkin väärinkäytöksiä. Pernajassa Viipuriin ja ta-
kaisin kulkenut sotajoukko ryösti vuonna  1600  viljaa  I50  tynnyriä, tosin kruunun 
aitasta, kun ei muuten saanut muonaansa.22  Porvoon läänistä  on  säilynyt päivää-
mätön  rahvaan valitus, joka lienee käsialasta ja puhuttelusta — "Teidän Herttual-
liselle Armollenne" — päätellen  1590-luvusta. Talonpojat valittavat, että  he  jou-
tuvat katovuoden ohella kärsimään armeijasta, joka liikkuu edestakaisin Narvaan, 
Liivinmaalle, Viipuriin ja Ruotsiin. Kauempana Hämeessä asuvat talonpojat sääs-
tyvät tältä rasitukselta. Sotilaiden oli määrä saada ruokansa kruunun varastoista, 
mutta oli sattunut että nämä olivat tyhjiä, jolloin talonpojat olivat joutuneet ke-
räämään keskuudestaan ylimääräisiä veroparseleita, minkä takia  he  pyysivät, että 
tämä armeijalle maksettu kestitys vähennetään seuraavasta apuverosta.2s Selkein  

18  Kustaa Vaasan kirje 4. 11. 1551, Arwidsson  VIII  s. 101-102. 
19  Rahvaan valitukset n:o 4657. 
20  VA  3347:53. 
21 	VA  3354 :27. 
22  VA  3485:35. 
2S Rahvaan valitukset n:ot 1872-1873. 
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Porvoon läänin talonpoikien valitus  on  päiväämätön  1600-luvun alkuvuosilta. 
Talonpojat esittävät köyhtyvänsä ja autioituvansa, kun laivakuljetuksia odottavat 
sotilaat syöttävät hevosiaan heidän pelloillaan ja niityillään.24  — Ei ole arvioita-
vissa, missä määrin autioituminen johtui sotilaiden kuljetuksiin liittyneistä epä-
kohdista, ei myöskään, milloin armeija sai läpimarssin aikana muonansa etukä-
teen kootuista varastoista, milloin sitä kerättiin summittaisesti lähimpänä asuvilta 
talonpojilta eikä sitäkään missä määrin oli kysymys suoranaisista kohtuuttomuuk-
sista. Järjestelmän haittoja voi arvioida ainoastaan tarkastelemalla, autioituivatko 
maanteiden varrella asuneet huomattavasti pahemmin kuin syrjemmässä asuneet. 
(sivut  199-204)  

Kolmas armeijan aiheuttama haitta oli linnaleiri, joka "ylitti kiistatta muut riis-
ton muodot niin laittomuuden laajuudessa kuin talonpojille aiheuttamiensa 
menetystensä suuruudessakin".25  Tätä "eräänlaista palkkasoturijärjestelmää"26, 
joka oli "tärkein osa kotimaisen ratsuväen ylläpitoa"  on  selitetty nim, että rinta-
milta palaavat joukot saivat päälliköiltään valtakirjan, joka oikeutti yksilöityyn ve-
ronkantoon määräseudulta, sillä kruununmiesten ylläpito katsottiin talonpojan 
velvollisuudeksi siinä kuin veronmaksukin. Joskus kruunu yritti järjestää armeijan 
ylläpidon muuten kuin linnaleirillä mutta epäonnistui.27  "Linnaleiri oli harjoitta-
jilleen todellinen kultakaivos, joka tuotti sen, mitä kukin ilkesi louhia."28  Ylikan-
kaan tekstistä saa sen käsityksen, että talonpojat maksoivat kruunulle vuotuiset ve-
ronsa, sekä vanhan pääveron että vuosittain vaihtelevan apuverokuorman ja tä-
män lisäksi  he  joutuivat jatkuvasti suorittamaan sotilaille ne parselit, joita näillä oli 
lupa kulkea kantamassa maakunnissa. Olihan ratsumiehille määrätty tietty palkka, 
jonka taksoja Ylikangas tuntee useampiakin. Perustutkimuksen puuttuessa ei voi 
arvioida, miten painava rasitus linnaleiristä todella tuli talonpojille.  Se  oli tämän 
käsityksen mukaan talonpojille sietämätön rasitus jo sinänsä mutta erityisesti siksi, 
etteivät sotilaat tyytyneet niihin taksoihin, joihin heillä oli oikeus — Ylikangas  on  
laskenut sotilaan vuosipalkan29  — vaan syyllistyivät mitä räikeimpiin väärinkäy-
töksiin, kantoivat palkkansa moninkertaisina eivätkä ottaneet huomioon maksa-
jien varattomuutta kuten muut verojen kerääjät. 

Ylikangas  on  oikeassa siinä, että  25-vuotisen sodan raastamassa yhteiskunnassa  
on  osoitettavissa väkivaltaa ja väärinkäytöksiä. Syventyminen  1500-luvun kame-
raaliseen aineistoon olisi kuitenkin paljastanut hänelle, ettei linnaleiri ollut uusi 
vero toisten lisäksi. Hän  on  tutkinut sotilaiden palkkatasoa ja olettanut, että kun 
tämä nousi, talonpoikien rasitus kohosi vastaavasti. Linnaleiri merkitsi kuitenkin 
lähteiden mukaan sitä, että osa kruunun vuotuisesta pääverosta — ainakaan tutki-
musalueella ei ole osoitettavissa että apuveroista — käytettiin armeijan palkkauk-
seen sotilaiden itsensä kerääminä.  Jos  sotilaiden palkkoja nostettiin, niin sitä suu-
rempi osa verosta kului linnaleiriin ja sitä vähemmän jäi kihlakunnanvoudin ke-
rättäväksi ja muihin kruunun menoihin käytettäväksi. Mainittakoon tästä tilikäy-
tännöstä esimerkiksi Hattulan kihlakunnan vuoden  1578  tilien merkintä joka  on  
— korostettakoon vielä — vuotuisen pääveron ensimmäisenä menoeränä: "Mo-
nadzkåster  och  wttspisningar hoss bönderne  som  thee  haffwa hafftt theras  borg- 

2'  Rahvaan valitukset n:o  1876. 
25  Ylikangas  1977a s. 32. 
2R  Sama  s. 24.  

Sama  s. 23. 
28  Sama  s. 35. 
29  Ylikangas  19776 s. 9.  
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lee.  Sampt weghforande krigzfålck wdi lendzmans  och  fierdinzmänns gårder  anno  
etc. 78".  Tilit luettelevat joukko-osastoittain mitä armeija  on  kuluttanut.30  Pentti 
Renvallin tulkinta linnaleiristä — "määrätyt apuverot kannettiin ja käytettiin ta-
lonpoikien luona  '31  — ei siis kaipaa muuta korjausta kuin sen, että ainakin Hat-
tulan kihlakunnassa ja Porvoon läänissä järjestelmää sovellettiin vuotuiseen pää-
veroon eikä apuveroihin. Laillinen linnaleiri ja muut armeijalle suoritetut vero-
parselit  on  siis laskettavissa säilyneestä tilimateriaalista, joskin erittäin työläästi; 
sitä vastoin mahdollisen laittoman kannon ja sotaväen väkivaltaisen ryöstelyn laa-
juus eivät ole historiantutkijan saavutettavissa säilyneistä oikeusjutuista tai talon-
poikien valituksista huolimatta. Porvoon läänin talonpojat valittivat vuonna  1587,  
ettei vouti ottanut veroja kantaessaan huomioon niitä parseleita, joita  he  olivat 
luovuttaneet sotilaille, vaikka  he  näyttivät saamansa kuitit (vertaa  s. 55).  Tämä ta-
lonpoikien kuninkaalle yhdestä voudista tekemä kantelu  on  tulkittavissa pikem-
minkin yleisen järjestyksen kuin mielivallan todisteeksi: jos linnaleiri olisi ollut 
summatonta ryöstelyä, miksi sotilaat olisivat tällä kertaa antaneet kuitit, jos tämä 
vero olisi ollut uusi rasitus muun verokuorman päälle kuten Ylikangas väittää, 
miksi sotilaiden ottamat parselit piti saada vähentää kruununvoudille suoritetta-
vista eristä ja jos veronmaksajat olisivat tunteneet itsensä nousevan sääty-yhteis-
kunnan alistamiksi niin etteivät  he  enää jaksaneet vastustaa epäedullista kehitystä, 
olisiko heidän kannattanut valittaa yhdestä virkaansa epätyydyttävästi hoitavasta 
voudista kuninkaalle? 

Ylikankaan linnaleiristä antama kuva  on  yksipuolinen myös siinä, että hän esit-
tää linnaleirin siinä määrin jatkuvaksi ja ainoaksi tavaksi ylläpitää ratsuväkeä, että  
vain  poikkeuksellisesti tehtiin menestyksettömiä yrityksiä poiketa tästä järjestel-
mästä. Itse asiassa kuitenkin linnaleirikysymyksen hoitamisessa seurasi sekä Poh-
janmaalla että muualla vapauttaminen ja vapauden peruuttaminen toistaan nope-
assa tahdissa, niin että toisinaan armeijaa pidettiin kruunun linnoissa ja kar-
tanoissa, toisinaan  se  jaettiin maalle linnaleiriin.32  Vaikkei tässä ole tarkoitus tut-
kia armeijan palkkausta tai linnaleiriä sinänsä vaan ainoastaan siltä osin kuin yh-
teiskunnallisilla tekijöillä oli osuutta autioitumiseen, esitettäköön pari esimerkkiä 
millaisilla asiakirjoilla linnaleiristä määrättiin luovuttavaksi. Vuonna  1596  Kaar-
le-herttua kirjoitti ymmärtäneensä, että upseerit ovat kantaneet suuren osan kruu-
nun verosta  (en  stoor  del  af cronones räntehe, siis tämä sanonta osoittaa että kysy-
myksessä oli vuotuinen vero eikä apuvero,  gärd),  jolla heidän olisi pitänyt maksaa 
sotaväen palkkoja, mutta tavalliset sotamiehet ovat saaneet vähän tai tuskin mi-
tään. Nämä väärinkäytökset  on  selvitettävä. Kun toisaalta Suomeen lähetetyt tar-
kastusmiehet — Kankaisten  Karl  Henrikinpoika, Västerbyholmin  Sven  Månsin-
poika ja  Söderbyn  Erik Ribbing  — ovat kertoneet miten säälimättömästi armeija 
kantaa linnaleirinsä ottamatta huomioon talonpoikien köyhyyttä,  Klaus  Flemin-
gin ja tämän kannattajien yllyttäminä, linnaleirin kanto kielletään maan perika-
toon joutumisen estämiseksi. 33  Vuonna  1599  Kaarle taas kirjoitti, että raskaan ja 
laittoman linnaleirin takia rahvaan  on  ollut pakko myydä ja pantata maataan ja 
muuta omaisuuttaan, jopa kokonaiset talonsa aatelille, papeille, voudeille, kirju-
reille ja vastaaville. Joka  on  menettänyt maataan ja omaisuuttaan millä tavalla ta- 

30  VA 4157:32v.  
Renvall  I949a s. 347. 

Sz  Renvall  1945 s. 38. 
" Reg. 30.4. 1596. 
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hansa,  oli kysymyksessä kauppa, ryöstö, panttaus tai mikä menettely tahansa, saa 
vallata takaisin. Samalla hän lupasi edelleen, että talonpojat vapautetaan vuodeksi 
kaikista muista rasituksista kuin vuotuisesta verosta ja apuverosta.34  Ennen kunin-
kaaksi pääsyään Kaarle-herttua esiintyi Suomen talonpoikien suojelijana, varsin-
kin  Klaus  Flemingin aikaansaamia laittomuuksia ja kohtuuttomia rasituksia ko-
rostamalla. Kuninkaana hän oli ainakin uhkauksissaan valmis tuottamaan veron-
maksajille vähintään yhtä suuria vaikeuksia kuin ennen moittimansa vastustaja. 
Vuonna  1607  hän esim. jyrisi, että jolleivat Suomen talonpojat maksa ulosteko-
jaan, niin heille  on  kerrottava, että kuningas lähettää talveksi  I 000  vierasta soti-
lasta, saksalaisia, ranskalaisia, skotlantilaisia ja muita linnaleiriin. Veronmaksajien 
sopii siis miettiä, olisiko viisaampaa maksaa veronsa vapaaehtoisesti.35  

5000 

2500 

1540 1550 1560 	1570  1580 1590 	1600  

Kuvio 2: Poryoon läänin nokat ja lehmäveroluyut.  
I  = nokat  
II  = lehmät 

Toinen Ylikankaan 1500-luvun lopun yhteiskunnallisista ilmiöistä esiintuoma 
kysymys kaikenlaisen laittomuuden ohella on aateliston mahtavoituminen, eri-
laisen säätyläistön kasvaminen ja talonpoikien alistaminen. Eri yhteiskuntaluokat 
olivat siis sellaisessa puntarissa, että yhden vaakakupin nousu merkitsi automaat-
tisesti toisen laskemista. Puhtaasti teoreettisesti ajatellen yhden yhteiskuntaryhmän 
vaurastuminen voi tapahtua kuitenkin myös niin, että muut kokevat tämän oman 
asemansa relatiivisena huononemisena mutta absoluuttisesti mitaten jäävät polke- 

"  Reg.  14.11.1599. 
ys Kaarle IX:n kirje 6. 7. 1607, Waaranen  II  s. 318-319. 
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maan paikalleen. Vaikuttiko sitten  1500-luvun yhteiskunnassa esim. kylän yhden  
talon  joutuminen syystä tai toisesta aatelin haltuun heikentävästi naapureiden ase-
maan? Painuiko verotalonpojiksi jääneiden elintaso heti jos yksi alkoi nauttia 
rälssin verovapauksia? Verojen pääosa oli veronmaksajakohtaisia eli ne kannettiin 
koukun tai täysveron, savun ja vastaavien yksikköjen mukaan. Näihin ei vaikut-
tanut lainkaan  se,  mitä naapuri maksoi tai oli maksamatta. Toisin olisi ollut kol-
lektiivisten verojen eli neljänneskunnittain koottujen laita, sillä veronmaksajakun-
nan harvetessa jäljelle jääneiden hartioita olisi painanut entistä raskaampi taakka, 
jos nämä verot olisi jatkuvasti kannettu alkuperäisen kollektiivisen periaatteen 
mukaan. Verokuorman kehitys riippui kruunusta: tyytyikö  se  keräämään  vain  ne 
verot, jotka  se  sai jäljelle jääneiltä verotalonpojilta vai yrittikö  se  pitää entisen tu-
lotasonsa jatkuvasti lisäämällä jäljelle jääneiden taakkaa, jolloin tulojen vähene-
minen veroyksikköjen huvetessa saatiin kompensoiduksi. Olisi odotettavissa, ettei 
verottaja olisi rauhankaan aikana tyytynyt tulojensa vähenemiseen, mutta tutki-
muskaudella valtion menot kasvoivat voimakkaasti sodan takia samanaikaisesti 
kun veronmaksajakunta väheni. Tässä ei voi arvioida, mikä osa uudesta verokuor-
masta oli sodan välitöntä seurausta ja mikä aiheutui välillisesti siitä, että verotuk-
sen kohteena ollut yhteiskuntaluokka muuttui vähitellen talonpoikien määrän las-
kiessa, mutta sen sijaan kehityksen tulos  on  mitattavissa: verokuorman vuosit-
tainen vaihtelu maksajaa kohti (vertaa luku  8.2.)  Suoremmin kuin verotukseen ta-
lonpoikaisten veronmaksajien väheneminen vaikutti muihin rasituksiin, väenot-
toihin ja kyyteihin. 

Tässä ei ole tutkittu systemaattisesti muista syistä kuin autiuden takia verova-
pauden saavuttaneita, jotka muodostuivat pääosin monista pienistä läänityksistä 
ja olivat useimmiten lyhytaikaisia.  On  kyllä tunnettua, että varsinkin Juhana  III  
•kantoi suurta huolta väärin perustein verovapaiksi muuttuneista tiloista36, mutta 
näiden määrä lienee ainakin tutkimusalueella ollut mitätön. Väärin perustein  räls-
siksi kirjoitettuja etsittiin myös  Axel  Leijonhufvudin maantarkastuksessa, mutta 
löydettiin perin vähän. Yleensä eri syistä myönnetyt verovapaudet lisääntyivät 
vasta aivan tutkimuskauden lopussa. Esim. vuonna  1606  Porvoon läänissä lyhen-
nettiin  774  savua, joista  548  oli autioita, joten muiden savujen osuus oli lyhenne-
tyistä  29  % ja kaikista savuista  13,6 %.37  Hattulan kihlakunnassa näitä läänitettyjä ja 
vastaavista syistä verovapaita näyttää yleisesti arvioiden olleen vähemmän kuin 
Uudellamaalla. 

Erääseen hallinnolliseen kysymykseen kannattaa kiinnittää huomiota: autioitu-
mista edeltäneeltä ajalta  on  tietoja varsinkin Hattulan kihlakunnasta, että lauta-
kunnan ja talonpoikaisten veronmaksajien asiantuntemus oli veronkannossa tär-
keää. (vertaa  s. 88-89)  Maakirjoihin merkittiin veroyksiköitä veronmaksaja-
kunnan oman luottamusmieskunnan antamien tietojen mukaan. Tutkimuskauden 
mittaan virkakoneisto paisui ja mutkistui. Kun autiuden tutkimisessa alettiin käyt-
tää kirkkoherrojen asiantuntemusta ja  Axel  Leijonhufvudin maantarkastuksen jäl-
keen kruununtilat saivat oman voutinsa, talonpojat muuttuivat yhä enemmän  vain  
veronkannon objekteiksi ja joutuivat kestämään osittain päällekkäisetkin hallin-
to-organisaatiot. Valaiseva esimerkki tästä  on  Hattulan kihlakunnan lampuoti-
voudin  Klaus  Mickelinpojan maakirja. Lopen pitäjään hän oli kirjoittanut 9kvlää;  
vain  Irjalan kylästä hänellä  on  samat tiedot kuin kihlakunnanvoudilla. Mäskälän  8 

S6  Esim. Juhana III:n kirje 2. 8. 1572, suomeksi Grotenfelt 1912 s. 8-10. 
S7  VA  3526:26. 
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kylästä Turkhaudasta  on  samat tiedot molemmissa lähteissä, Janakkalan  21  kylästä  
10 on  "oikein", Hattulan  6  kylästä  vain Saari,  kun sen sijaan Lehijärven kaikissa  7  
ja Rengon  10  kylässä autiotilavoudin tiedot poikkeavat kihlakunnanvoudin maa-
kirjasta.  On  siis oletettavissa, että mitä enemmän keskushallinto lähetti puolueet-
tomia ja taitavia mutta paikallisia oloja ja talonpoikien oloja tuntemattomia auti-
oiden tarkastajia, sitä enemmän paikallinen asiantuntemus sai väistyä ja sitä epä-
luotettavampia lähteitä voi katsoa syntyneen. Ei ole kuitenkaan todennettavissa, 
missä määrin talonpojat kokivat tällaisen kehityksen oikeusturvaansa huononta-
vana ja missä määrm  he  mahdollisesti yrittivät hyötyä siitä pyrkimällä salaamaan 
varallisuuttaan ja veronmaksukykyään. 

Kaarle IX:11a oli  1500-luvun lopun hallinnollisesta kehityksestä osittain päin-
vastainen käsitys, sillä hän selitti Suomessa vallitsevan suuren epäjärjestyksen, 
koska valtuutetut voudit eivät itse vaivaudu kantamaan veroja eivätkä edes käske 
kirjureitaan tähän, vaan kruunun verojen kanto  on  neljänneskuntamiesten, nauta-
kuntamiesten, nimismiesten ja vastaavien käsissä. Mitä useampien välittäjien 
kautta verokuorma  on  joutunut kulkemaan, sitä enemmän talonpojan  on  täytynyt 
maksaa ja sitä vähemmän kruunu  on  saanut, kun jokaisella  on  ollut oma mittansa. 
Jotta tilanteeseen saadaan parannus, tästä lähin veronkannosta poistetaan neljän-
neskuntamiehet, nautakuntamiehet ja monet alikirjurit sekä voudinmiehet, joita 
voudeilla  on  tätä ennen ollut palveluksessaan. Nyt voudilla saa olla kolme tai 
poikkeustapauksessa neljä apulaista ja veronkanto järjestetään niin yksinker-
taisesti, että talonpojat tuovat veroparselinsa lähimpään linnaan tai meren rannan 
kartanoon, jossa vouti ja kirjuri ovat vastaanottamassa ne.38  Ainakin tämän mää-
räyksen mukaan Kaarlella näyttää olleen hyvinkin valoisa käsitys talonpoikien ve-
ronmaksuhalukkuudesta. 

Tämän hallintokehityksen vastapainoksi  on  kuitenkin todettava, että lähteiden 
mukaan kihlakunnankäräjät säilyttivät merkityksensä. Autiotkin tarkastettiin jat-
kuvasti käräjillä; Hattulan kihlakunnasta autiot sanotaan tarkastetuiksi elokuussa  
I610  kuten ennenkin kesäkäräjillä ja vakuudeksi  on  painettu lainlukijan sinetti.39  
Porvoon läänissä allekirjoittivat lainlukija ja papit talvikäräjillä  1594  voudin pyyn-
nöstä todistuksen siitä, että vuoden  1593  apuveron kantajilla Bertil Erikinpojalla 
ja Hartikka Henrikinpojalla oli ollut ohjeet kantaa parselinsa savuluvun mukaan, 
mutta rahvaan köyhyyden ja muiden jatkuvien rasitusten takia vero oli kannettu 
apuveromanttaaleittain.40  Vastaavia tietoja käräjien säilyneestä merkityksestä ta-
lonpoikien köyhyyden tutkijana voisi esittää suuren määrän. Lopen käräjillä tut-
kittiin vuonna  1606  katovahinkoja ja todettiin, että Ahoisten, Kaloisten ja Veh-
maisten kylät olivat suuressa hädässä, sillä talonpoikien sato riitti tuskin sie-
meneksi ja heillä oli vähän mahdollisuuksia elättää itsensä talven yli.41  

Miten paljon veronmaksajat sitten köyhtyivät  25-vuotisen sodan aikana ja sen 
jälkeen, painuiko talonpoikien asema niin  alas,  että heitä voi todella pitää nujer-
rettuina?42  On  kiistaton totuus, että Hattulan kihlakunta autioitui pahoin. Kou-
kuista oli  1590-luvulla vuosittain jopa puolet veroamaksamattomina (liitetaulukko  
7a)  ja savujen suhteen kehitys oli samanlainen (liitetaulukko  8a). Jos  autioitu- 

S8  Waaranen  I  s. 263.  
BB VA  4402:78. 
40  VA  3462:56-56y. 

1  Lopen käräjät 16. 10. 1606,  VA  4379:83. 
42 Ylikangas 1977a s. 47. 
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minen  olisi ollut kirjaimellista eli tämä määrä taloista olisi jäänyt asukkaitta, tu-
losta olisi pidettävä katastrofaalisena, mutta näihin sisältyvät kaikki veronmaksu-
kyvyttömät. Asumattomiksi tulkittujen määrät näkyvät taulukosta  22.  Mikäli yksi 
tila oli autio sekä vuosina  1560-1587  että  1588-1697, se on  tässä taulukossa  mu-  
kana molempien tarkastelukausien luvuissa. Toinen tapa laskea demografisesti 
autioiksi tulkitut tilat  on  ottaa ne huomioon  vain  kerran jakamatta tutkimusaikaa 
kahteen ajanjaksoon. Jälkimmäisellä tavalla laskien asumattomia taloja kertyy eri 
pitäjiin seuraavasti: Hattulaan  38,  Janakkalaan  87,  Lehijärvelle  45,  Mäskälään  54,  
Renkoon  80,  Lopelle  58  ja Vihtiin  22.  Siis  384  taloa oli hämäläisellä tutkimusalu-
eella ainakin tilapäisesti asumattomina.  Jos  vertaa näitä lukuja runsassavuisim-
paan vuoteen  1549,  saa eri pitäjiin demografisia autioita: Hattulaan  56,7  %, 
Janakkalaan  66,9  %, Lehijärvelle  46,4  %, Mäskälään  54,0  %, Renkoon  95,2  %,  Lo-
pelle  69,0  % ja Vihtiin  11,3  % eli koko kihlakuntaan  45,4  %. Hattulan kihlakun-
nassa oli siten keskimäärin joka toinen talo kirjaimellisesti asumattomana, mutta 
pitäjittäiset erot olivat suuret, sillä Rengossa käytännöllisesti katsoen jokainen talo 
vaihtoi kerran omistajasukua, Vihdissä  vain  joka kymmenes. Kuten tuonnempana 
selviää, kyläkohtaiset erot olivat suuret, niin että oli kyliä jotka autioituivat  200-
prosenttisesti. 

Helsingissä oli vuosien  1571  ja  1607  välisenä aikana ainakin tilapäisesti demo-
grafisesti autioina  128  taloa eli vuoden  1556  kokonaissavumäärästä  (363) 35,3  %. 
Porvoossa oli  170  autiotilaa eli  31,9  % vastaavalla tavalla laskettuna. Pernajan asu-
mattomien määrä oli  100  eli  23,5  % ja Sipoon  122  eli  33,0  %. Näin siis joka kol-
mannen —  30,7  %:n  —  talon  isäntä vaihtui vierassukuiseen autioitumisen seu-
rauksena. Mutta näistä autiusluvuista huolimatta veronsa maksaneiden talollisten 
varallisuus ei romahtanut vuotuisista veronkantoluetteloista saatavien tietojen 
mukaan: Hattulan kihlakunnassa voivero maksajaa kohti oli korkeimmillaan  
1580-luvun alussa (liitetaulukko  15)  eikä Porvoon läänin vastaava luku (liitetau-
lukko  16)  osoita tutkimuskauden mittaan mitään sellaista köyhtymistä, että talon-
pojat olisi ryöstetty ja imetty nälkäkuoleman partaalle. Näiden varallisuuslukujen 
valossa autioitumisesta säästyneet talonpojat saattoivat tuntea asemansa entistä 
huonommiksi suhteessa parempiosaisiin, mutta absoluuttisesti luokkana  he  eivät 
kokeneet yleistä kurjistumista. 

Toinen mahdollisuus tutkia veronmaksajakunnan varallisuuskehitystä  on  laskea 
karjavarallisuus apuveroluetteloista. Hattulan kihlakunnan karjavarallisuus  on  ti-
lastoitavissa vuoden  1571  hopeaveroluettelosta, mutta kun vuosien  1600  ja  1601  
apuveroluettelot puuttuvat, seuraavat tiedot saadaan vasta  1620-luvusta; vertai-
lussa  on  siis mukana tutkimuskautta seuranneen autioitumisajan kehitys.  Jos  las-
ketaan mukaan  vain se  karja, joka  on  Porvoon läänin vuoden  1600  apuverossa — 
hevoset,  tammat,  lehmät, mullit, hiehot, lampaat ja siat — vuonna  1571  Hattulan 
kihlakunnassa oli  618  hopeaveron maksajaa, joilla oli näistä eläimistä laskettuja 
nautayksikköjä  5 638  eli keskimäärin  8,3  maksajaa kohti.  1620-luvulla kihlakun-
nassa oli — Luukon laskelmien mukaan —  764  savua ja näistä kotieläimistä las-
kien  6 I42,I  nautayksikköä. Nautayksikköjä tuli maksajaa kohti  8,0.  Kun kuiten-
kin mukana ovat myös  136  itsellisen karjat43, taloa kohti tuleva nautayksikkö-
määrä  on  hieman pienempi, koska itsellisillä lienee yleensä ollut  vain  yksi lehmä 
tai pari päätä pienkarjaa. Siis vaikeasta autioitumiskaudesta huolimatta — joka  

43  Luukko 1958 s. 100-101. 
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jatkui vuoden  1607  jälkeen — karjaveron maksajien määrä nousi ja nautayksik-
köjä kertyi maksajaa kohti melkein yhtä paljon kuin hopeaveron aikaan. 

Porvoon läänissä oli vuoden  1571  hopeaveron maksajia  1 260  ja näillä maini-
tuista eläimistä kertyviä nautayksiköitä  6 999,4  eli maksajaa kohti  5,6.  Kihlakunta 
oli siis tämän lähteen mukaan selvästi Hattulan kihlakuntaa köyhempi. Vuonna  
1 600  maksajia oli huomattavasti enemmän eli  1 445,  vaikka esim. ratsupalvelun 
takia vapaat puuttuvat tästä määrästä. Myös nautayksikköjen määrä oli kasvanut 
huomattavasti eli lukuun  13 242,2.  Maksajaa kohti tuli  9,2  nautayksikköä eli lähes 
kaksinkertainen määrä vuoteen  I571  verrattuna.  I620-luvulla savuja oli vähem-
män eli  I 197  ja myös nautayksikköjen määrä oli laskenut:  10 685,9  eli siis savua 
kohti  8,9.  Kihlakunnan  61  itsellistä" eivät varmaan omistaneet niin paljon karjaa, 
että tämä kokonaiskuva muuttuisi olennaisesti jos laskisi nautayksikköluvut alku-
peräisistä lähteistä ja ottaisi huomioon  vain  talollisten karjavarallisuuden. Kihla-
kunnan karjamäärät kasvoivat siis näiden tietojen mukaan voimakkaasti  1500-lu-
vun kolmena viimeisenä vuosikymmenenä ja laskivat tästä jonkin verran uuden 
vuosisadan alkuvuosikymmeninä. 

Runsas autioituminen ja karjavarallisuuden säilyminen lähes entisellä tasollaan 
(Hattulan kihlakunnassa) tai kaksinkertaistuminen (Porvoon läänissä) tuntuvat 
keskenään ristiriitaisilta yhteiskunnallisilta ilmiöiltä samanaikaisesti tapahtuneiksi. 
Sitä voisi selittää olettamalla, että autioituminen koski  vain  jotakin talonpoikien 
ryhmää veronmaksukyvyttömyyden jakaantuessa epätasaisesti, niin että osa  talon-
pojista autioitui ja osa kesti  25-vuotisen sodan rasitukset erittäin hyvin. Tuonnem-
pana nähdään miten huonosti tämä selitys pitää paikkansa, sillä autioituminen ei 
rajoittanut maantieteellisesti eikä muutenkaan selväpiirteiseksi kokonaisuudeksi. 
Toiseksi voisi olettaa, että autioksi kirjoittaminen oli vilpillistä, eli ettei veronmak-
sukyvyttömäksi toteaminen aiheutunut talonpoikien maksukyvyttömyydestä 
vaan maksuhaluttomuudesta. Kenties heidän onnistui tavalla tai toisella, esim. 
lahjomalla, päästä autioluetteloon. Tätä ilmiötä  on  saattanut esiintyä jossain mää-
rin, mutta sitä vastaan voidaan kysyä, miksi veronmaksukyvyttömiksi naamioitu-
minen olisi alkanut vasta nyt, miksi hämäläisellä tutkimusalueella tällainen veron-
kiertämistapa olisi huomattu nimenomaan vuonna  1560  ja Porvoon läänissä  1571.  
Autioiden vilpillisyydeksi tulkitsemista vastaan puhuu sekin, että noin puolet ve-
ronmaksukyvyttömistä tiloista jäi todella asukkaitta ja että tilalle ilmaantui ennen 
pitkää vierassukuinen isäntä.  Jos  autioituminen olisi ollut laajamittaista veroka-
vallusta, olettaisi että sitä olisi käytetty vielä enemmän hyödyksi kuin autioita  on  
lähteistä laskettavissa, mutta samalla niin että lähes kaikki paljastuisivat asutuiksi. 
Luultavinta onkin, että laajan veronmaksukyvyttömyyden ja varallisuuden säily-
misen ja jopa kasvamisen välisen ristiriidan selittää aikakauden todella korkea ve-
rotus, joka lohkaisi huomattavan osan talonpoikaistalon tuotosta (vertaa  s. 
185-190)  Mitä raskaampaa verotus oli, sitä suurempi oli myönnettyjen vapautus-
ten  merkitys. Talo, joka oli raskaiden ulostekojen takia köyhtynyt niin perusteel-
lisesti, ettei  se  enää pystynyt maksamaan verojaan, saattoi tarmokkaan isännän vil-
jelvksessä parin kolmen verottoman vuoden aikana saada takaisin entisen varal-
lisuutensa, kun tilan koko tuotto oli käytettävissä karjan lisäämiseen ja muuhun 
talouden kohentamiseen. 

Erääseen hallinnolliseen seikkaan  on  vielä kiinnitettävä huomiota: missä mää-
rin  se  tapa, jolla autiot otettiin kihlakunnan tileissä huomioon, riippui kirjurista  

69  Sama. 
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tai voudista. Tämän takia liitteeseen  on  merkitty, mikä oli kunkin vuoden autioi-
den lyhentämisen kameraalinen käytäntö ja keitä olivat vuosittain virassa olleet 
kihlakunnankirjurit ja voudit. Hattulan kihlakunnan  1560-  ja  1570-luvut eivät 
anna tukea sille olettamukselle, että autioiden merkitsemistapa olisi ollut voudista 
tai kirjurista riippuvainen, sillä esim. autioiden kirjoittaminen vuodesta  1570  ly-
hennyksiin sattui aikaan, jolloin vouti Mikael Nilsinpoika Finckenberg oli viras-
saan kolmatta vuotta ja kihlakunnankirjuri Mikael Matsinpoika neljättä vuotta. 
Vuonna  1573  tuleva lakoninen "ödesjord" osuus samaan ajankohtaan kuin vou-
din vaihtuminen, mutta entinen kirjuri pysyi virassaan. Vuosikymmenen lopun ti-
limaininnat autiomaista, joita kukaan ei halua ottaa verolle eikä viljellä ja jotka 
ovat olleet pitkän aikaa autioina, ovat täysin riippumattomia paikallisten verohal-
lintomiesten vaihtumisesta. Valaiseva esimerkki siitä, että lyhennysmerkinnät sai-
vat muotonsa vasta tilien tarkastuksen yhteydessä niitä puhtaaksi kirjoitettaessa  on  
vuosilta  1583-1586,  joiden tilimerkintä pysyi ennallaan, vaikka sekä vouteja että 
kirjureita ehti olla kolme. Myös autioluettelon otsikko oli samanlainen vuosina  
1583  ja  1584,  vaikka virkamiehet olivat vaihtuneet. Toisaalta saman kirjurin Olof 
Larsinpojan ja voudin  Mats  Simonpojan ajalta vuosilta  1585-1587  tunnetaan 
kaksi erilaista tilien Iyhennysmerkintää ja kolme otsikoinniltaan toisistaan poikke-
avaa autioluetteloa. Porvoon läänin autioiden otsikointitapa vaihteli vähemmän 
vuodesta toiseen kuin Hattulan kihlakunnan, mikä vaikeuttaa vertailua, mutta silti 
liitteestä saa sen kuvan, ettei autioiden lyhennystapa täälläkään riippunut paikal-
lisista virkamiehistä. Esim. vuosina  1578  ja  1579  tilien lyhennysmerkintä  on  aika-
kauden horjuvaa ortografiaa lukuunottamatta täysin sama, vaikka kirjuri ja vouti 
vaihtuivat. Vuonna  1585  entisestä kirjurista  Thomas  Henrikinpojasta tuli vouti, 
mutta tämä ei näy jatkuvuutena autioiden kirjoittamisessa vaan merkinnän köy-
hyydestä -selitys vaihtuu huomautukseen siitä, ettei autio maksa minkään perus-
teen mukaan kannettavia veroja. Lähteistä saa siis sen kuvan, että Suomen voudit 
ja kirjurit veivät tarkastettavaksi konseptimaisen tilimateriaalin ja samalla kun  se  
kirjoitettiin puhtaaksi, lyhennysmerkinnät saivat keskushallinnon virkamiehen 
toimesta nykypäiviin säilyneet muotonsa.  

8.2. Verokuorman kasvu ja satotason kehitys 

Tarkimmin historiantutkijan hallitsemin metodein punnittavissa oleva autioitu-
miseen vaikuttanut tekijä on verokuorman kehitys. Hattulan kihlakunnan ja Por-
voon läänin veroja on tässä tutkittu kihlakunnanvoutien tileistä, joista saa parhai-
ten tietää mitä veroja kannettiin nimenomaan näillä alueilla. Valtiopäiväpäätök-
sistä, kuninkaan kirjeistä ja vastaavasta hallinnollisesta lähdeaineistosta saisi kyllä 
yleisiä ohjeita, mutta ilman kameraaliseen aineistoon syventymistä ei olisi mah-
dollista selvittää, millainen oli nimenomaan tutkimusalueen verokuorma.45  Vero-
kuorma on laskettu sen mukaan, miten verot oli kannettava. Osa parseleista jäi 
tiettyinä vuosina perimättä, mutta kruunun hallinnon tehokkuus on tässä toisar-
voista, niin että verokuorma on laskettu aina kokonaisuudessaan sen vuoden koh-
dalle, jolloin se piti kantaa arvioimatta, mikä osa jäi rästiksi. Valitettavasti erilaiset 
väärinkäytökset eivät ole tilastoitavissa, ainoastaan se mitä oli määrä periä. 

Talonpojat joutuivat vuosittain maksamaan kruunun pääveroa, kirkollista alku- 

4s  Österberg  1977 s. 237.  
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perää olleita veroja ja erilaisia apuveroja. Vanha päävero säilyi tutkimuskaudella 
muuttumattomana, sillä tällä alueella ei toimitettu sellaisia uusia verollepanoja 
kuin Varsinais-Suomessa46, eikä veroperusteita muutettu. Sen sijaan kirkollisten 
kymmenysten määrä vaihteli vuosittain sadon mukaan. Ne on jätetty tässä laske-
matta. Niistä ei ensinnäkään saada tietoja ennen I550-luvun loppupuolta, mutta 
tätä käytännöllistä rajoitusta painavampi peruste on se periaatteellinen kysymys, 
että kymmenvsten vuosivaihtelun arvioiminen ja lisääminen muuhun verokuor-
maan antaisi harhauttavan kuvan siitä, missä määrin verotuksen kiristyminen se-
litti kövhtvmistä ja autioitumista. Jos näet kruunu peri savun mukaan kannettavan 
apuveron yhtenä vuonna kolmannesta korkeampana kuin edellisenä vuonna, ta-
lonpoika todella tunsi verokuormansa kasvaneen tämän verran, koska vero oli 
maksettava talon tuotosta riippumatta. Jos sen sijaan olisi todettavissa, että kym-
menysveroa kertyi jonain vuonna kolmanneksen enemmän kuin edellisenä 
vuonna, tämä ei aiheutunut veroperusteen kiristymisestä vaan siitä, että veron pe-
rusteena ollut sato oli ollut suurempi kuin ennen. Itse asiassa kymmenysveron 
nousu, perittiin sitä sitten 1/10 tai 1/15 tai ehkä muu osa sadosta47  vaikutti suoras-
taan degressiivisesti talonpojan viljalaariin: oli helpompi maksaa 2 tynnyriä 20 
tynnyrin sadosta kuin 1/2 tynnyriä 5 tynnyrin vuodentulosta. Kun siis kruunun-
verojen muuttumattomien ja tulosta riippumattomien perustein — savun, kou-
kun, täysveron, jousen jne. — mukaan kannetun verokuorman voi katsoa mitan-
neen sitä, miten tukalaksi veronmaksajan asema muuttui tutkimuskauden mittaan, 
kymmenysten mukaan otto olisi suorastaan harhauttavaa. Vastaavasti on jätetty 
laskematta muutkin kirkolliset verot. Jotta kihlakuntien verokuormia voisi verrata 
toisiinsa, molemmista on laskettu vain kruunun vuotuisesta pääverosta ja apuve-
roista koostunut verotaakka ja jätetty hämäläiset maakirjayksiköiden mukaan pe-
rityt kirkonverot pois, vaikkeivät ne olleetkaan vuotuisista sadoista riippuvaisia. 
Kun kruunun päävero oli vuodesta toiseen sama, laskelmat osoittavat ennen kaik-
kea apuverokuorman kehitystä. 

Tutkimuskauden verot kannettiin kymmeninä erilaisina luonnontuotteina ja 
vain pieneltä osin rahana. Jotta nämä viljatynnyrit, kalaleiviskät, olutkannut ja 
vastaavat voisi muuntaa keskenään vertailukelpoisiksi suureiksi, ne on esitettävä 
rahaksi arvioituina. Tässä laskemisessa voisi menetellä kahdella eri tavalla. Tileistä 
on koottavissa vuosittain verohinnat eli ne, joilla veronmaksajat saivat halutessaan 
suorittaa veronsa luonnontuotteiden sijasta.48  Ensimmäinen mahdollisuus olisi 
muuntaa kunkin vuoden verokuorma rahaksi maksuvuoden verohintojen mu-
kaan. Tämä menettely tuottaisi kuitenkin suuria vaikeuksia siksi, ettei kaikkien 
vuosien lähteissä mainita verohintoja kuin nimeksi; varsinkin 1570-luvun alun ra-
hanarvon voimakkaan heikkenemisen aikana49  kruunu pyrki kantamaan verot 
luonnontuotteina, joten verohintoja on kirjattu poikkeuksellisen vähän. Sitä paitsi 
inflaatio toisi oman vaikeutensa, sillä saadut rahasummat olisi korjattava rahanar-
von muutoksia vastaavasti. Tästä aiheutuisi huomattavasti lisää työtä, sillä vero-
hintojen mukaan Hattulan kihlakunnan ja Porvoon läänin inflaatio oli huomatta-
vasti vähäisempää kuin Tukholman, niin että Ruotsista laskettujen indeksien käyt-
täminen antaisi vääristyneen kuvan. Tämän takia on valittu yhden ajanjakson  hin- 

46  Renvall  19496 s. 111-116. 
47  Pirinen  1962a s. 82-83. 
48  Tästä järjestelmästä esim. Odén  1955 s. 68-72. 
49  Heckscher  1935 s. 204.  
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tataso ja laskettu eri vuosien verokuormat tämän yhtenäisen hintatason mukaan. 
Tällöin talonpojilta vaadittujen veroparseleiden lisääntyminen tai väheneminen 
näkyy suoraan vastaavina verokuorman muutoksina. Olisi ehkä loogisinta mitata 
verokuormaa Kustaa Vaasan ajan vakaalla hintatasolla. Koska kuitenkin tutkimus-
ajan lopun apuveroina kannettiin runsaasti sellaisiakin parseleita, joita ei tun-
nettu parin ensimmäisen vuosikymmenen aikana, laskelmien hintatiedot on otettu 
vuodesta 1600, jolloin kummassakin kihlakunnassa on kirjattu runsaat hintatie-
dot.50  Milloin jonkin veroparselin rahallinen arvo ei selviä tämän vuoden läh-
teestä, se on otettu lähinnä edeltävältä vuodelta. 

Pentti Renvall on laskenut apuverokuorman 16 taloa kohti.51  Tämä johtuu 
siitä, että yleisin tapa kantaa apuverot varsinkin tutkimuskauden alkupuolella oli 
muodostaa veronmaksajista 16 savun taloryhmiä. Tämä ei kuitenkaan ollut ainoa 
maksuperuste, vaan apuveroja perittiin myös mm. savun, koukun ja täysveron 
mukaan. Jotta tutkimuskihlakuntien talonpoikien rasitusta voisi verrata mahdol-
lisimman hyvin keskenään, tässä on laskettu verokuorma yhtä keskikokoista taloa 
kohti. Hattulan kihlakunnassa oli savua kohti keskimäärin —: 8 koukkua maata ja 
Porvoon läänissä 9 kyynärää. Tutkimuskauden lopun apuveromanttaalin suuruus 
on valittu sen mukaan, mikä oli kunakin vuonna tämän kokoisen talon tyypillinen 
murtoluku, joten se vaihtelee vuosittain. Vaikka näin laskien joutuu suorittamaan 
jakolaskuja, jotta saa selville paljonko eri perustein kannetusta verosta tulee keski-
kokoisen tilan osaksi, vaiva on kannattanut vertailun helpottumisen ja havainnol-
lisuuden takia. 

Voisi olettaa, että ylimääräiset verot olisi kannettu kuta kuinkin yhtenäisinä 
koko maasta, niin että kruunu olisi pyrkinyt rasittamaan tasapuolisesti eri kihla-
kunrien ja pitäjien talonpoikia. Olihan talonpoikien veronmaksukyvyn säilymisen 
kannalta mielekästä jakaa rasitukset mahdollisimman tasaisesti, jotteivat ne olisi 
missään käyneet ylivoimaisiksi. Toisin oli kruunun vuotuisen pääveron, joka periy-
tyi keskiajalta ja joka oli syntynyt vuosisatojen mittaan pitäjien kanssa solmittujen 
verosopimusten pohjalta ja kirjattu kruunun vuotuisten verojen tärkeimmäksi 
osaksi nykyaikaan säilyneisim tilikirjoihin vasta Kustaa Vaasan aikana. Kuningas 
kiinnitti jatkuvasti huomiota siihen, että verokuorma jakaantui epätasaisesti 
pienen talon omistajan joutuessa maksamaan yhtä paljon kuin suuren (vertaa s. 47) 
Miten oikeudenmukainen tai epäoikeudenmukainen verokuorma sitten oli, jos 
vertaillaan eri maakunnissa asuneiden keskikokoisten talojen omistajien kruu-
nulle vuosittain suorittamia veroja? 

Hattulan kihlakunnassa eri pitäjien kruununverot erosivat toisistaan jonkin ver-
ran muutamissa yksityiskohdissa, vaikka pääosa veroparseleista kannettiin yh-
tenäisesti kaikista pitäjistä. Nämä erot eivät vaikuta verorasituksen kokonaismää-
rään, sillä niissä verot vain kohdistettiin pitäjien toisistaan hieman poikkeaviin ta-
lousmuotoihin, siinä missä yksi pitäjä suoritti kalaa, toinen maksoi ruista. Tässä 
on satunnaisesti valittu laskukohteeksi Janakkalan pitäjä. Laskelma vuotuisesta ve-
rosta on tehty vuoden 1560 veroselityksen52  mukaan, vaikka yhtä hyvin tiedot olisi 
voitu ottaa joltain muultakin vuodelta. Kruunu peri veroja ensin koukun mukaan, 
rahaa erilaisten nimikkeiden perusteella, heiniä, päivätöitä, tuohia, olkia, kyydin, 
palkkeja ja lautoja. Vuoden 1600 hintatason mukaan yhden koukun vero oli 111 

5'  VA  4344:43v ja :51 sekä  VA  3485:22. 
5' Renyall 1949a s. 118 ja Renvall 1949b s. 345. 
52  VA  3891. 
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äyriä. Edelleen kruunu peri saatavia neljänneskunnan mukaan kollektiivisesti; 
Hämeessä tämän veron osuus oli tuntuvasti suurempi kuin Porvoon läänissä. 
Janakkalalaiset joutuivat suorittamaan rahaa, ohraa, humaloita, kanoja, munia, 
talia, hamppua, niintä, kalkkia, tuoretta kalaa ja halkoja. Usein nämä parselit 
maksettiin luonnontuotteilla, joten rahaksi lasketulla arvolla  613,3  äyrillä  on vain  
teoreettinen merkitys. Kun neljänneskunta oli  10  koukkua, yhtä koukkua kohti 
tuli siis  61,3  äyriä. Savulta perittiin metso ja teeri, joiden yhteisarvo oli  4  äyriä. 
Jouselta oli suoritettava kolme päivätyötä.  Jos  oletetaan että normitalossa oli  vain  
yksi jousi, arvo oli siis yhdeksän äyriä. 

Nimismiehenvero, joka oli pysyvästi redusoitu kruunulle, vaihteli eri pitäjien 
kesken enemmän kuin edellä kuvattu kruunun vanha päävero. Janakkalassa mak-
settiin koukulta ruista, ohraa, kauraa, humaloita, lihaa, kynttilöitä ja heiniä. 
Koukkua kohti kertyi rahaksi laskettuna huomattava summa  176,5  äyriä. Neljän-
neskuntamiehen (bolmans) vero kannettiin pääosalta neljänneskunnan mukaan eli 
esimerkkipitäjästä ruista, ohraa, kauraa, humaloita, voita, lehmiä ja lampaita. 
Kun neljänneskunnan maksama vero oli arvoltaan  841  äyriä, koukkua kohti tuli 
tästä kymmenennes. Edelleen tätä veroa perittiin koukun mukaan, heinää ja rahaa 
yhteensä  I7  äyriä. Kun laskee taas kaikki nämä luetellut rahamäärät niin, että jae-
taan koukun mukaan kannetut verot kolmella, keskikokoisen tilan vuotuiseksi ve-
romääräksi tulee  163  äyriä. Tämän lisäksi oli vuosittain maksettava kirkon perimät 
verot, joita ei seuraavassa oteta huomioon verokuorman vaihtelua tutkittaessa ja 
hämäläistä verotusta vertailtaessa. Nämä kirkolliset verot nousivat vastaavasti las-
kien normaalitilalta lähes  55  äyriin vuosittain. 

Porvoon läänin vuotuinen verokuorma  on  laskettu Porvoon pitäjän mukaan 
vuodelta  1560.53  Vuotuisen veron pääosa kannettiin täälläkin maaluvun mukaan, 
niin että täysverolta perittiin rahaa, ruista, maltaita, kauraa, voita, kuivaa kalaa, 
niintä, lautaa, tuohta ja heinää. Näiden parseleiden yhteinen arvo oli  106,3  äyriä 
eli siis 9-kyynäräistä esimerkkitaloa kohti  53,2  äyriä. Nautakunnalta perittiin 
lehmä ja lammas, siis savua kohti  4,8  äyriä. Neljänneskunnan vero oli huomatta-
vasti pienempi kuin Hattulan kihlakunnassa,  vain  rahaa, suolakalaa ja tervaa, 
joista tuli taloa kohti  vain 0,8  äyriä. Nimismiehenveroa kannettiin ensiksikin täys-
veroittain eli rukiina, maltaina, kaurana, humaloina, voina, suolana, lihana, ka-
lana, kynttilöinä ja heinänä. Keskikokoisen  talon  osaksi tuli  18,7  äyriä. Rahaa ke-
rättiin  0,75  äyriä savulta ja lopuksi neljänneskunnittain suolakalaa, kanoja ja 
nauta eli normitaloa kohti  1,75  äyriä. Keskikokoisen  talon  vuotuinen kruununve-
roista aiheutuva vuosikuorma oli siten  80  äyriä eli vajaa puolet Hattulan kihlakun-
nan keskikokoisen  talon  kantamasta. 

Apuverokuorman kehityksen voi esittää absoluuttisina lukuina niin, että jo-
kaisen vuoden verot  on  arvioitu rahaksi samojen verohintojen mukaan kuin vuo-
tuinen vero. Toiseksi apuverosta  on  laskettavissa indeksit. Kun ottaa perusvuo-
deksi  1557,  jolta  on  olemassa apuvero kummaltakin tutkimusalueelta, Hattulan 
kihlakunnan talonpoikien kannettaviksi määrätyt rasitukset nousivat jo 1560-1u-
vulla nelin- tai kuusinkertaisiksi. Vuonna  1574  apuverokuorma oli melkein sama 
kuin vuonna  1557,  mutta nousi sitten jälleen huomattavasti. Korkeimmillaan ve-
rokuorma oli vuonna  1586,  jolloin apuverotaakka keskikokoista taloa kohti las-
kettuna oli yli kahdeksankertainen indeksin perusvuoteen verrattuna. — Tutki-
muskauden lopun lähteet ovat säilyneet valitettavan aukollisina ja saattavat olla  

ea VA 3190. 
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Taulukko 23. Hattulan kihlakunnan ja Porvoon läänin kruununveroisla lasketun verokuorman kehitys 
keskikokoista taloa kohti. 
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1555 45,0 212,3 27,6 208,0 - - - 80,0 
1556 - - - 163,0 22,3 47,9 27,9 102,3 
1557 21,2 100,0 13,0 184,2 46,6 100,0 58,3 126,6 
1558 16,0 75,5 9,8 179,0 - - - 80,0 
1559 4,0 18,9 2,5 167,0 21,5 46,1 26,9 101,5 
1560 10,7 50,5 6,6 173,7 45,1 96,8 56,4 125,1 
1561 12,8 60,4 7,9 175,8 49,7 106,7 62,1 129,7 
1563 66,7 314,6 40,9 229,7 47,5 101,9 59,4 127,5 
1564 6,0 28,3 3,7 169,0 34,0 73,0 42,5 114,0 
1565 56,0 264,2 34,4 219,0 52,5 112,7 65,6 132,5 
1566 86,7 409,0 53,2 249,7 67,5 144,8 84,4 147,5 
1567 85,0 400,9 52,1 248,0 75,0 160,9 93,8 155,0 
1568 127,4 600,9 78,2 290,4 53,0 113,7 66,3 133,0 
1569 64,4 303,8 39,5 227,4 .. .. .. .. 
1570 96,6 455,7 59,3 259,6 72,3 155,2 90,4 152,4 
1571 82,9 391,0 50,9 245,9 47,4 101,7 59,3 127,1 
1572 112,6 531,1 69,1 275,6 43,3 92,9 54,1 123,3 
1573 77,2 364,2 47,4 240,2 67,2 144,2 84,0 147,2 
1574 21,5 101,4 13,2 184,5 40,3 86,5 50,4 120,3 
1575 44,7 210,8 27,4 207,7 - - - 80,0 
1576 .54,5 257,1 33,4 217,5 26,5 56,9 33,1 106,5 
1577 55,2 260,4 33,9 218,2 - - - 80,0 
1578 50,7 239,2 31,1 213,7 40,8 87,6 51,0 120,8 
1579 59,4 280,2 36,4 222,4 48,9 104,9 61,1 128,9 
1580 73,4 346,2 45,0 236,4 63,3 135,8 79,1 143,3 
1581 62,0 292,5 38,0 225,0 89,4 191,8 111,8 169,4 
1582 86,2 406,6 52,9 249,2 
1583 77,2 364,2 47,4 240,2 
1584 66,7 314,6 40,9 229,7 .. .. .. .. 
1585 127,9 606,3 78,5 290,9 75,7 162,4 94,6 155,7 
1586 177,5 837,3 108,9 340,5 59,1 126,8 73,9 139,1 
1587 152,5 720,3 93,6 315,5 62,8 134,8 78,5 142,8 
1588 119,2 562,3 73,1 282,2 52,5 112,7 65,6 132,5 
1589 129,6 611,3 79,5 292,6 156,3 335,4 195,0 236,3 
1590 102,2 482,1 62,7 265,2 117,0 251,1 146,3 197,0 
1593 78,8 371,7 48,3 241,8 158,9 341,0 198,6 238,9 
1594 54,1 255,2 33,2 217,1 35,3 75,8 44,1 115,3 
1598 37,4 80,3 46,8 117,4 
1599 . 	. . 	. . 	. . 	. 57,0 112,3 71,3 137,0 
1600 37,6 177,4 23,1 200,6 49,0 105,2 61,3 129,0 
1601 71,7 338,2 44,0 234,7 62,6 134,3 78,3 142,6 
1604 96,0 452,8 58,9 259,0 110,9 238,0 138,6 190,9 
1605 .. .. .. .. 176,0 377,2 220,0 256,0 
1606 53,3 251,4 32,7 216,3 203,4 436,5 254,3 283,4 
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epävarmojakin, joten viimeisten vuosien lähteitä ei voi pitää niin luotettavina kuin 
aikaisempien.  On  kyllä mahdollista, että kihlakunnan epätavallisen vaikea autioi-
tuminen olisi saanut aikaan verokuorman keventymisen muihin maakuntiin ver-
rattuna. 

Porvoon läänin keskikokoista taloa verotettiin koko  1500-luvun lievemmin kuin 
Hattulan kihlakunnan taloa. Korkeimmillaan verokuorma oli viimeisenä tutki-
musvuonna  1606,  joten kehitys päättyi eri tavalla kuin Hattulan kihlakunnassa ja 
muistuttaa Varsinais-Suomesta laskettua. 

Havainnollisimman kuvan siitä, miten suurelta apuverojen taakka tuntui  I500-
luvun veronmaksajasta, saa laskemalla, kuinka monta prosenttia uusi epämiellyt-
tävä rasitus oli vuotuisesta kruununverosta, jonka kantamiseen 0li totuttu. Hattu-
lan kihlakunnassa ensimmäinen apuvero merkitsi yli neljänneksen lisäystä vuo-
tuiseen verotaakkaan, mutta sitten apuverot laskivat muutamaksi vuodeksi niin, 
että ne olivat mitätön rasitus vuotuiseen verokuormaan verrattuna.  1560-luvun 
puolivälistä saavutettiin kuitenkin taso, jolloin verot olivat melkein kymmenen 
vuotta puolitoistakertaiset Kustaa Vaasan hallintoajan normaalivuosiin verrat-
tuna. Sen sijaan vuonna  1574  apuverot olivat pienemmät kuin edellisenä vuonna 
ja tätä hieman kevyemmän verotuksen aikaa jatkui  1580-luvun puoliväliin, vaikka 
vuonna  1582  apuverot olivatkin yli puolet vuotuisesta pääverosta. Sen sijaan tä-
män jälkeen olivat edessä  25-vuotisen sodan ankarimmat verotusvuodet, sillä 
vuonna  1585  korotus oli huomattava ja vuonna  1586  kihlakunnasta kannettiin 
apuvero, joka oli ainoan kerran vuotuista veroa suurempi, ia tätä seurasi edelleen 
raskaiden verojen vuosia, kunnes rasitus laski tutkimuskaud'en loppua kohti. Vuo-
den  1600  veromäärä oli alhaisin sitten vuoden  1574.  Tosin  on  muistettava, että 
vuosien  1600  ja  1601  apuverojen tiedot puuttuvat tästä kihlakunnasta. 

Koska Porvoon läänin päävero keskikokoista taloa kohti oli  vain  puolet Hattu-
Ian  kihlakunnan veronmaksajan suorittamasta, tästä oli seurauksena että apuvero-
kuorma tuntui raskaammalta.  Jo  vuonna  1557  verojen määrä oli puolitoistaker-
tainen apuverottomaan aikaan verrattuna. Vuonna  1559  lisäys oli  vain  runsas nel-
jännes, mutta sitten  1560-luvun puoliväliin saakka verokuorma pysyi noin puoli-
toistakertaisena. Vuosina  1566  ja  1567  saavutettiin  se  taso, jolloin verokuorma oli 
lähes kaksinkertainen, mutta vuonna  1568  alamaiset pääsivät hieman kevyem-
mällä verotuksella, kunnes vuonna  1570  verotaakka oli jälleen todella huomat-
tava.  1570-luvulla rasitus vaihteli vuodesta toiseen, niin että matalin apuvero oli  
vain  vajaa kolmannes korkeimmasta. Vuonna  1581  saavutettiin siihenastisen vero-
tuksen huippu, sillä apuveroa perittiin jopa enemmän kuin vuotuista veroa. 
Vuonna  1589  saavutettiin seuraava ennätys, sillä nyt apuvero oli lähes kaksi kertaa 
niin suuri kuin vuotuinen vero, ja tällä korkealla tasolla pysyttiin seuraavat vuo-
det. Sen sijaan vuosina  1594-1601  verokuorma oli  vain  noin puolitoistakertainen 
apuverottomaan aikaan verrattuna, mutta tutkimuskauden lopussa, varsinkin 
vuonna  I606,  verot kohosivat ennen näkemättömän raskaiksi. 

Selvimmin Hattulan kihlakunnan ja Porvoon läänin keskikokoisten talojen ve-
rokuorman kehitys näkyy kuviosta  9.  Jotta kihlakuntien ero tulisi mahdollisim-
man selvästi näkyviin, mukaan  on  laskettu sekä vuotuinen vero että apuverot. Ku-
viosta näkyy ensiksi, miten Hattulan kihlakunnan käyrä pysyi selvästi korkeam-
malla lukuun ottamatta tutkimuskauden loppua, jolloin käyrät leikkaavat toisensa 
ylemmän kääntyessä selvään laskuun ja alemman jyrkkään nousuun. Tosin jo 
vuonna  1593  Porvoon läänin verotaakka oli lähes saavuttanut Hattulan kihlakun-
nan. Toinen käyristä näkyvä piirre Hattulan kihlakunnan raskaamman verokuor- 
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Kuvio 3: Hattulan kihlakunnan ja Porvoon läänin verokuorman kasyu keskikokoista taloa 
kohti laskettuna;  I  = Hattulan kihlakunta,  II  = Porvoon lääni.  

man  ohella  on  tämän kihlakunnan kauttaaltaan aikaisempi kehitys: jo ensim-
mäinen apuvero kannettiin ennen kuin Porvoon läänistä,  1560-luvulla vero-
kuorma oli huomattavasti jyrkemmässä nousussa kuin Porvoon läänin ja sama ke-
hitys jatkui aina  25-vuotisen sodan loppuun. Vaikuttaa siltä, että jostain syystä 
keskushallinnon huomio kiintyi ensin Hämeen verottamiseen ja vasta kun tämän 
kihlakunnan voimavarat olivat ehtymässä alettiin rasittaa Uuttamaata entistä te-
hokkaammin. 

Köyhtymisen ja autioitumisen kannalta ei ole tärkeää tietää, miten verokuorma 
kasvoi prosentteina laskien, jollei ole käsitystä veronmaksajien kantokyvystä, siitä 
miten suuren osan  talon  tuotosta jo normaalivuoden verotus lohkaisi. Tähän ky-
symykseen voi etsiä vastausta  vain  erään veroparselin osalta, mutta sitäkin tärke-
ämmän: viljan. Koukun normikylvön ja todellisen eli ilmoitetun kylvön suhdetta  
on  tutkittu luvussa  5.1.  Verolaskelmien normaalitilalle oli määrä kylvää  normin  
mukaan punta viljaa.  Jos  olettaa  1830-luvun tietoihin nojaten54, että keskimää-
räinen jyväluku oli korkeintaan neljä kun siemenvilja oli vähennetty, hämäläisellä 
talonpojalla oli käytössään elatukseensa ja verojen maksuun  20  pannia.  Verottaja 
kouraisi laarista kruunun vuotuiseen veroon yhteensä  4 1/3  pannia,  minkä lisäksi 
oli maksettava kirkollisperäisiä veroja kaksi  pannia.  Siis verottaja peri noin kol-
manneksen vuodentulosta tilalta, jolla oli niin laajat tilukset kuin veroluku edel-
lytti. Kun tiluksia kuitenkin oli melkein säännöllisesti vähemmän kuin koukun 
kylvönormin mukaan olisi pitänyt olla (vertaa taulukko  4 s. 68), on  ymmärrettä-
vissä että vähäinenkin verokuorman nousu saattoi koitua tuhoisaksi talonpojan  

e<  Soininen 1977 s. 118. 
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taloudelle. Valitettavasti ei voi arvioida, miten raskaalta muusta verokuormasta 
kuin viljasta vastaaminen tuntui, joten  1500-luvun hämäläisen talonpojan veron-
maksukyky ei ole kokonaisuudessaan laskettavissa. Viljan mukaan arvioiden vuo-
tuinen verokuorma oli jo ennen apuverojen määräämistä niin raskas, että  se  tekee 
ymmärrettäväksi savujen ja kylien verolukujen vaihtumisen vuodesta toiseen (ver-
taa  s. 89-95),  sillä painavasta taakasta selviydyttiin parhaiten kun sitä yritettiin 
tasata talonpoikien ja kylien kesken eri vuosina eri tavoin. 

Porvoon läänin täysverolle kylvettiin veromääritelmän mukaan  18  Tukholman 
eli  10 1/2  kihlakunnan  pannia.  Jos  olettaa sadon olleen yhtä hyvän kuin Hä-
meessä, kylvösiemenen vähentämisen jälkeen sadoksi  on  laskettavissa  21  pannia  
keskikokoisessa talossa. Maallinen verottaja vei tästä kaksi  pannia  ja kirkko teori-
assa  2,1  pannia  eli kymmenennen osan, mutta käytännössä kymmenys  on  arvioitu 
tätä vaatimattomammaksi rasitukseksi.55  Porvoon läänin veronmaksajan kanto-
kykv olisi siis ollut jonkin verran parempi kuin Hattulan kihlakunnan veronmak-
sajan, jos hänellä olisi ollut niin laajat tilukset kuin veroluku edellytti. Kun niitä 
kuitenkin oli usein huomattavasti enemmän (vertaa taulukko  6 s. 73)  ja vero-
kuorma oli kokonaisuudessaan pienempi kuin Hattulan kihlakunnassa, läänin ta-
lonpoikien kantokykyä  on  pidettävä huomattavasti parempana kuin Hattulan kih-
lakunnan. Tämä taloudellinen tekijä selittää ehkä osaltaan sitä, miksi Porvoon 
läänissä oli yleistä savuluvun autioituminen mutta  maiden  siirtyminen toisten lisä-
maiksi. Kun läänissä oli vanhastaan suhteellisen matala verotaso ja tämä koottiin 
lähes yksinomaan maaluvun mukaan — normitilan  80  äyrin veroista  vain 0,75  ke-
rättiin savuluvun mukaan — apuverojen kantaminen enimmäkseen savuluvun 
mukaan toi mukanaan verotuksellista epäoikeudenmukaisuutta: pienen, ehkä  
vain 1 1/2  kvvnärää omistaneen  talon  verot olivat aikaisemmin olleet suhteessa tä-
hän tilusomistukseen, mutta apuveron, joka saattoi olla yhtä korkea kuin vuo-
tuinen vero tai vielä korkeampi, pikkutalo joutui suorittamaan yhtä raskaasti kuin 
kylän suurin talo savuluvun ollessa perusteena. Oli siis odotettavissa, että nimeno-
maan pienet talot joutuivat veronmaksukyvyttömiksi. Mutta koska läänin ko-
konaisverokuorma kuitenkin pysyi pitkään suhteellisen matalana ja läänin kanto-
kyky hyvänä, suuremman tilusmäärän omistaneet naapurit pystyivät lisäämään 
peltoalaansa ja lisämaan hankkiminen oli mielekästäkin, sillä kyynäräluvun nous-
tessa  vain  vuotuinen päävero kasvoi jonkin verran, mutta savuluvun mukaan pe-
ritty apuvero pysyi ennallaan  talon  antokyvyn noususta huolimatta. 

Katsottakoon lopuksi, miten köyhtyminen ja autioituminen seurasivat vero-
kuorman kasvua. Hattulan kihlakunnan kokonaissavumäärä (kuvio  4)  ei näytä  
1550-luvulla alentuneen verokuorman kasvun myötä, sillä talomäärä pysyi suu-
rena ensimmäisten apuverojen aikana. Tämän voi tulkita niin, ettei tämä ensim-
mäinen apuverojen vuosikymmen saanut vielä aikaan pysyvää köyhtymistä.  On  
myös muistettava, että tämän vuosikymmenen lopussa Kustaa  Vaasa  kiinnitti eri-
tyistä huomiota Suomen kameraalihallintoon, joten verotuksen ulottaminen te-
hokkaasti mahdollisimman moneen talouteen voidaan laskea myös tämän kunin-
kaallisen huolenpidon ansioksi. Sen sijaan  1560-luvulla apuverot näyttävät 
saaneen aikaan savumäärän vähäistä laskua.  1570-luvulla verokuorma oli aluksi 
hyvin korkea, laski sitten tilapäisesti ja nousi uudelleen vuosikymmenen loppua 
kohti. Savujen määrä kääntyi laskuun vuosikymmenen alun raskaina verotusvuo-
sina, pysyi ennallaan vuosina  1572-1575  ja veronmaksukykyisten määrä jopa  

ss  Pirinen  1962a s. 82.  
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Kuvio 4: Hattulan kihlakunnan savut ja "kold jordit".  
I  = maakirjan kaikki savut  
II  = kaikista sayuista on vähennetty autiot  
III  = kaikista sayuista on vähennetty autiot ja varattomat  
IV  = kold jordit 

nousi vuonna 1574, jolloin verokuorma oli matalalla. Mutta 1570-luvun lopussa 
savujen määrät, sekä kaikkien että veronsa maksaneiden, putosivat hyvin huomat-
tavasti. Verokuorma oli samanaikaisesti selvästi nousussa. Voi siis sanoa, että mitä 
raskaammat verot olivat, sitä harvemmat talonpojat jaksoivat maksaa niitä. Sen si-
jaan savuluvun nousu 1580-luvulla yhtä aikaa verokuorman kanssa selittynee 
hallinnon tehostumisella eli Axel Leijonhufvudin toiminnalla ja kruununtilako-
keilulla, ja savuluvun nousua vuosisadan lopussa voi selittää verokuorman helpot-
tumisella.. 

Hattulan kihlakunnan veronmaksukykyisinä säilyneiden koukkujen määrä 
osoittaa sekin, että I560-luvun verokuorma jaksettiin vielä kantaa suhteellisen hy-
vin. 1570-luvun alussa autioituminen näyttää seuranneen verokuormaa hitaasti, 
sillä verotuksen huippu oli vuonna 1572, mutta autioiden luku lisääntyi vasta seu-
raavan vuoden maakirjassa. Tämän jälkeen verokuorman kasvu jaksettiin maksaa 
niin, että autioiden määrä pysyi lähes ennallaan veronmaksukyvyn laskiessa olen-
naisesti vasta vuonna 1579 ja vielä selvemmin seuraavana vuonna. Autioiden vä-
hentyminen tästä vuoteen 1587 tuntuu oudolta verotuksen kasvettua huippuunsa 
— ehkä syynä oli Leijonhufvudin vaikutus tai tavallista paremmat sadot — kunnes 
1590-luvun autioiden lisäys osuu jälleen kauteen, jolloin verokuorma oli jo keven-
tynyt huomattavasti. Oli siis lähes sääntönä, että autioituminen lisääntyi vasta use- 
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Kuvio 5: Hattulan kihlakunnan koukut.  
I  = maakirjan kaikki koukut  
II  = kaikista koukuista on vähennetty maakirjan autiot  
III  = kaikista koukuista on vähennetty autioluettelon autiot  
IV  = kaikista koukuista on vähennetty maakirjan autiot ja varattomat 

ampien vuosien ankaran verottamisen seurauksena, ei samanaikaisesti verotaakan 
noustessa. 

Porvoon läänin savuluvut laskivat selvästi 1560-luvulla, varsinkin vuodesta 
1568, jolloin apuveroja oli kannettu jo noin vuosikymmen. Tämän jälkeen ei ole 
enää syytä seurata savujen kokonaismääriä, koska niiden määrään sisältyi vuosien 
mittaan yhä enemmän "paperisavuja", niitä jotka olivat menettäneet tiluksensa 
naapureiden lisämaiksi ja olivat autioita myös savuluvun puolesta. I570-luvun au-
tioiksi suuri määrä ei johtanut ainoastaan korkeista veroista vaan myös vihollisten 
hyökkäyksistä. Veroa maksaneiden savujen määrä laski selvästi vuoteen 1580, niin 
että matalimmillaan se oli vuonna 1581. Vuodet olivat kasvavan verotuksen aikaa. 
Tämän jälkeen veroamaksaneiden savujen määrän lisääntyminen ja suurena pysy-
minen vuoteen 1587 sopii hyvin yhteen sen kanssa, että verokuorma oli matalalla. 
Talojen väheneminen vuoteen 1590 ja varaton-merkintöjen tulo lähteisiin näyttää 
aiheutuneen siitä, että läänin verotus nousi tähän aikaan aivan uudelle tasolle. 
1600-luvun alun veronsa maksaneiden määrän nousu saattaa selittyä suhteellisen 
matalasta verotasosta. Ja lopuksi Porvoon läänin täysverojen mukainen autioitu-
miskehitys osoittaa, että 1570-luvun vihollisten hävityksistä selvittyään veronmak-
sajat pystyivät suorittamaan lähes kaikki tilusten mukaan perittävät verot aina tut-
kimuskauden loppuvuosiin saakka, jolloin verokuorma nousi ennen näkemättö-
män raskaaksi. 
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Kuvio  6:  Poryoon läänin savut ja ulkoverot.  
I  = maakirjan kaikki sayut  
II  = kaikista savuista  on  vähennetty maakirjan autiot  
III  = kaikista sayuista  on  yähennetty autioluettelon autiot  
IV  = kaikista savuista  on  vähennetty maakirjan autiot ja  "förfallen"-sayut  
V  = ulkoverot 

Verotuksen ohella toinen vuosittain vaihdellut autioitumiseen ja köyhtvmiseen 
vaikuttanut tekijä oli satotaso. Tässä ei ole mahdollista tutkia, millaiset sääolojen 
muutokset tai mahdolliset muut syyt saivat aikaan tutkimuskauden verotusläh-
teistä paljastuvan vuodentulon vaihtelun56, koska tarkoituksena on verrata vuosit-
taista autioitumista ja satotasoa, siis mahdollisten katojen vaikutuksia eikä syitä; 
katojen aiheuttajien tutkiminen olisi oma tehtävänsä, mielenkiintoinen mutta epä-
kiitollinen aikakauden lähdetilanteen takia. Satojen vaihteluja voi valitettavasti 
tutkia vain Porvoon läänistä, jonka viljakymmenykset kannettiin 1600-luvun alun 
uudistukseen saakka vuosittaisen sadon mukaan. Kuvioon 8 on piirretty kuinka 
monta kappaa viljakymmenys kunakin vuonna oli maksanutta tilaa kohti. Kun 
vertaa käyrää 1900-luvun sadoista laskettuihin57, voi todeta että satotason vuosi-
vaihtelut voivat olla niin suuria kuin 1500-luvun kymmenykset osoittavat. 

Satotason vertaaminen autioiden savujen määrään (kuvio 6) on mielenkiin-
toista. Vuonna 1574 huonon sadon vuonna autioiden määrä oli poikkeuksellisen 

56  Hyvän yleiskuvan ilmaston merkityksestä Suomen maataloudelle ja historiantutkijan mahdol-
lisuuksista saada selville menneiden vuosisatojen katoihin vaikuttaneita syitä on Jutikkala, Maatalous 
ilmaston kourissa, Maaseudun tulevaisuus 20. 11. 1976. 

57  Mukula—Rantanen—Lallukka—Pohjonen 1976 ja Mukula—Rantanen—Lallukka 1977. 
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Kuvio 7: Porvoon läänin täysverot.  
I  = maakirjan kaikki täysverot  
II  = kaikista täysveroista on vähennetty maakirjan autiot  
III  = kaikista täysveroista on vähennetty autioluettelon autiot 
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Kuvio 8: Porvoon läänin kymmenysten maksajat ja viljamäärät.  
I  = maksajat  
II  = yilja kymmeninä kappoina 
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Kuvio 9: Porvoon läänin satotaso kymmenysten mukaan eli kappa/maksaja. 

pieni, mutta kun sadot paranivat vuoteen 1577 mennessä, autioiden määrä lisään-
tyi. Tällä vuosikymmenellä hyvät sadot olisivat siis lisänneet veronmaksajien köyh-
tymistä, mikä ei tunnu loogiselta vaan lienee niin, että hyvät sadot jarruttivat vero-
kuorman kasvun aiheuttamaa köyhtymistä. Sen sijaan autioiden suuri määrä 
vuonna 1580 osuu lähes samaan aikaan kuin satotason lasku. Veronmaksukyvyn 
paraneminen vuoteen 1586 oli puolestaan samanaikainen kuin staattinen satotaso, 
kun taas tästä lähin veronmaksukyvyn aleneminen kehittyi rinnan satojen 
huononemisen kanssa, jota voi vuoden I589 osalta pitää suoranaisena katona. 
Vaikka vuodentulo parani vuoteen 1594, autioiden määrä pysyi lähes ennallaan, 
mutta tutkimuskauden lopussa satotason lasku — vuotta 1601 lukuunottamatta — 
vaikutti yhdessä verokuorman kasvamisen kanssa varattomuuden lisääntymiseen. 

8.3.  Maantieteelliset syyt 

Autioitumisen maantieteellisen jakaantumisen syitä  on  mielekkäintä tarkastella 
kylittäin, sillä autioita ei voi talojen nimien puuttumisen takia kartoittaa asumit-
tain eikä tämä olisi tarpeenkaan, koska sarkajakoisissa kylissä voi jokaisen savun 
asemaa pitää käytännöllisesti katsoen samana. Hattulan kihlakunnan maakirjoissa 
oli tutkimuskaudella  178  kylää ja Porvoon läänin  231  eli yhteensä  409.  Jokaisessa 
kylässä oli ainakin muutamina vuosina veronmaksukyvyttömyyttä. Autioitumisen 
levinneisyyttä voisi tutkia laskemalla kaikista kylistä jokaiselta autioitumisvuo-
delta, siis hämäläisellä tutkimusalueella vuodesta  1560  ja uusmaalaiselta vuodesta  
1571,  kaikki eri termein ilmaistut lyhennysmerkinnät, täydellisyyden vuoksi sekä 
maakirjoista, autioluetteloista että muista lähteistä kuten esim. maantarkastuk-
sista. Tämä laskutapa ottaisi siis huomioon kaiken veronmaksukyvyttömyyden 
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muttei paljastaisi, missä kylissä autiot olivat demografisia. Tässä  on  valittu yksin-
kertaisempi tapa eli kiinnitetty huomio  vain  asumattomiksi tulkittuihin autiotiloi-
hin, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia pohjoismaisten autiotilaprojektin mui-
den tutkimusten kanssa. Demografisten autioiden osuus oli laskettu prosenttina 
kylän kokonaissavumäärästä: Koska kylien taloluvut vaihtelivat vuosittain, varsin-
kin Hattulan kihlakunnassa, talomääräksi  on  valittu suurin autioitumiskautta 
edeltänyt savumäärä. Mikäli kylän savuluku vaihteli esim. kolmen ja kahdeksan 
välillä,  on  todennäköistä että kylässä oli tämä maksimimäärä taloja, vaikkeivät 
kaikki osallistuneet vuosittain veronmaksuun.  Jos  olisi laskettu autioiden osuus 
niistä savuista, jotka olivat maakirjoissa tiettynä vuonna juuri ennen autioitumista, 
demografisten autioiden prosenttinen osuus kylän taloista olisi muodostunut 
huomattavasti suuremmaksi. 

Taulukko 24. Hattulan kihlakunnan ja Porvoon läänin demografisesti autioituneiden savujen prosentti-
nen osuus kylien kokonaissavumääristä. 

pitäjä kylät, 	kylät, 
joissa ei joissa oli 
autioita autioita 

keski- pienin suurin  mooch  medi- 	keski- 
arvo 	 aani poikkeama 

keski-
hajonta 

Hattula 2 10 64,3 23,1 100,0 ei ole 66,7 26,6 28,7 

Janakkala 8 23 69,7 20,0 175,0 100,0 60,0 29,9 36,2 
Lehijärvi 8 14 63,4 11,1 200,0 50,0 50,0 40,2 53,0 
Mäskälä 9 18 75,0 28,6 200,0 100,0 75,0 28,7 39,2  
Renko  1 13 77,7 25,0 155,6 50,0 66,7 30,0 35,6 
Loppi 15 18 43,1 10,0 91,7 ei ole 33,3 19,8 23,3 

Vihti 24 15 36,6 14,3 200,0 33,3 33,3 20,4 42,8 
kihlakunta 67 111 61,2 10,0 200,0 50,0 50,0 31,2 40,5 

Helsinki 13 45 53,6 9,1 150,0 50,0 50,0 21,9 29,1 
Pernaja 16 35 32,9 7,4 125,0 25,0 25,0 16,3 23,0 
Porvoo 20 53 41,4 14,3 100,0 33,3 33,3 16,3 20,6 
Sipoo 12 37 41,5 10,0 100,0 50,0 37,5 16,8 20,3 

kihlakunta 61 170 42,1 7,4 150,0 50,0 30,0 18,8 24,6 

Taulukkoon  24 on  kirjoitettu pitäjittäin laskelmien tulokset. Hattulan kihlakun-
nassa yli  62  %:ssa kaikista kylistä oli demografisia autioita ja  vain  runsas kolman-
nes oli säästynyt. Jakaantuminen ei ollut tasainen eri pitäjien kesken, sillä Ren-
gossa  vain  Asemin 1-taloinen kylä säilyi koko ajan asuttuna, kun taas läntisim-
mässä pitäjässä Lehijärvellä  22  kylästä  8  säästyi. Vihdin pitäjä poikkesi suuresti 
muusta kihlakunnasta:  63  % kylistä oli jatkuvasti täysin asuttuja ja  vain 37  % oli ko-
kenut asutuksen taantumista. Porvoon lääni oli Hattulan kihlakuntaa autioi-
tuneempi sikäli, että  73,6  % kylistä oli joutunut kokemaan demografista autioitu-
mista ja  vain  runsas neljännes oli säästynyt. 

Autioitumisen määrä selviää prosenttilukujen keskiarvosta, pienimmästä ar-
vosta, suurimmasta arvosta, moodista, mediaanista, keskipoikkeamasta ja keski-
hajonnasta. Nämä  on  laskettu  vain  niistä kylistä, joissa oli demografisesti autioita. 
Kihlakunnat poikkesivat toisistaan, sillä vaikka demografinen autioituminen koski 
Porvoon läänissä useampia kyliä kuin Hattulan kihlakunnassa, tällä hämäläisellä 
tutkimusalueella autioituneet kylät autioituivat pahemmin. Samalla rasitus oli 
Hattulan kihlakunnassa epätasaisempaa, niin että vaihteluväli, keskipoikkeama ja 
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Kartta 2 = demografisten autioiden osuus prosentteina kylän koko savumäärästä 
O ei demografisia autioita 
m alle 25 % 
✓ 26-75 % 
• 76— % 

keskihajonta oli sen pitäjissä suurempaa kuin Uudellamaalla. Havainnollisimman 
kuvan demografisesti autioituneiden savujen maantieteellisestä jakaantumisesta 
saa kartasta 2. Kylän koko on ilmaistu ympyrällä niin, että alle viisitaloiset kylät 
ovat saaneet pienimmän ympyrän, alle kymmentaloiset keskikokoisen ja jos ky-
lässä oli kymmenen taloa tai enemmän, merkki on suurin. Demografisesti autioi-
den osuus kylän kokonaistalomäärästä näkyy ympyröiden tummuudesta niin, että 
autioitumaton kylä on merkitty puhtaalla ympyrällä, jos autioita oli alle neljännes, 
merkkiin on tehty pystyviiva, jos autioita oli 26-75 %, ympyrä on puolitumma ja 
jos autioita oli 76 % tai enemmän, kylää esittävä ympyrä on täysmusta. 

Autioitumisen maantieteelliset syyt voi jakaa kolmeen ryhmään: maanteiden 
vaikutus, ilmastolliset ja muut maatalouteen vaikuttaneet tekijät sekä verotuksen 
epätasaisuus. 1500-luvun tiestöä voi tutkia tämän vuosisadan omista lähteistä vain 
kruunun tileistä katsomalla missä kylissä sijaitsivat kestikievarit ja mitä reittejä ar- 
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meijan joukko-osastot kulkivat muonituksesta kirjoittamiensa kuittien mukaan. 
Tätä kuvaa täydentää  vain  vähäinen tunnettu kirjemateriaali, mm. Jaakko Teitin 
toimesta syntynyt. Näistä tiedoista saatava tiekartasto jää kuitenkin harvaksi eikä 
sitä voi piirtää maastoon.58  Tämän takia tässä  on  käytetty  1500-luvun tietojen, kir-
jallisuuden — olennaisimmat ovat Wallinin klassinen teos ja Hämeen maakunta-
historia — ohella vanhimpia karttoja, joita  on  säilynyt  I600-luvun lopusta saak-
ka.59  Saattaa olla, että vanhimpien karttojen tiedot ovat virheellisiä kahdesta syys-
tä: niissä voi olla tiestöä, jota rakennettiin vasta suurvaltakaudella tai sitten niissä  
on  mittakaava- ja piirtämisvirheitä, mutta silti niistä  on  saatavissa muuhun lähde-
ainekseen yhdistettynä maanteiden kokonaiskuva. 

Tutkimusalueen teistä  on  mainittava ensin Turusta Hämeenlinnaan tullut ns. 
Hämeen härkätie, joka oli keskiajalta Ruotsin vallan loppuun Varsinais-Suomen 
ja Hämeen tärkein yhdystie. Hattulan kihlakunnan länsirajalta tämä  tie  kulki Por-
taan, Lietsan ja Kuittilan kautta Kouvalan kylään, jossa  se  haaraantui niin, että 
toinen haara kulki Vuorentaan ja Ojoisten kautta Hämeenlinnaan ja pienempi 
haara Hyrvälän, Kosken ja Sattulan kylien kautta. Lietsasta lähti luoteeseen Urja-
laan haara, joka kulki alkuosastaan Hattulan kihlakunnan Lehijärven pitäjän alu-
eella. Hämeenlinnasta suuntautui pohjoiseen kaksi tietä, toinen Vuorentaan ja Pa-
rolan kylien välistä Nihattulan ja Sattulan kautta Uittamoon, Iittalaan ja syvem-
mälle Sääksmäen kihlakuntaan, ja toinen haarautui Nihattulasta Vähä-Luolajan, 
Mierolan, Rahkoilan ja Vesunnan kautta samaan kihlakuntaan. Hämeenlinnasta 
lähti itään  tie,  joka kulki Hätilän ja Kankaan kylien kautta Pohjoisten kylään, jossa  
se  yhtyi Hauholta Koskelle tulevalle Ylisen ja Hollolan kihlakuntien läpi kulkenee-
seen Viipurin tiehen. Toinen tälle Viipurin tielle johtanut yhteys lähti Mäskälän 
pitäjän Turengin kylästä ja kulki Heinäjoen, Kataloisten, Pakkaselan ja Poikmet-
san kautta Rippolaan. 

Hämeenlinnasta lähti etelään Suomenlahden rannikolle ns. Meritie. Hämeen-
linnasta  tie  kulki Kankaantaan, Hattelmalan ja Niemenpään kautta Rastilaan, 
josta poikkesi haara itään Hiittisten kautta Turenkiin. Meritie jatkui  Rastilasta  
Nuolialan ja Viralan kautta Räikkälään, Hakoisiin, Sajaniemeen, Läyliäisiin, Vas-
kijärvelle, Haavistoon, Olkkalaan, Vihdin kirkonkylään, Tarttilaan, Oravalaan ja 
Haapakylään, josta lähti haara länteen Nummelle ja toinen  tie  lounaaseen Loh-
jalle. Meritie päätyi Veikkolan ja Haapajärven kautta Espoon kartanoon.  Rasti-
lasta  haårautunut Hämeentie kulki Turengin, Kuumolan, Kerkkolan, Kauppilan 
ja Leppäkosken kautta sekä Karan ja Lavinnon välistä Hausjärvelle, josta  se  jatkui 
suoraan etelään Karhin ja Hikiän kautta Ridasjärvelle, Hyvinkäälle, Nukariin ja 
etelään Tuusulaan ja sieltä edelleen Helsingin kirkolle. Tästä tiestä lähti haara 
Hausjärveltä itään Mäntsälään Oitin ja Sälinkään kautta. Mäntsälään tuli myös 
Kärkölästä kulkenut  tie  Uudenkylän, Marttilan, Levannon ja Kaukolammin 
kautta. Vihdistä lähti Tuusulaan poikkitie, joka kulki Suontaan, Nummenpään, 
Perttulan, Nurmijärven ja Nahkelan kylien kautta. Hattulan kihlakuntaan osuu 
edelleen  se tie,  joka tuli Lammilta etelään Oittiin Arrankorven ja Hietoisten 
kautta. 

Porvoon läänin kautta kulki Rantatie, jota  on  pidetty Suomen keskiajan  tär- 

es  Vertaa Viertola  1974 passim:  ei kartoitusta ennen  1700-lukua.  
sv  VA  MH  2012D 6/7,  MH  79/2D 6/7,  yleiskartta  3, 2D 10/13,  yleiskartta  104, 2D 17/8,  yleiskartta  7, 

2D 17/7,  yleiskartta  156, 2D 17/9,  yleiskartta  155 2D 17/9,  yleiskartta  105, 2D 17/7,  yleiskartta  5, 2D 
17/7.  
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keimpänä tienä.60  Tämä  tie  tuli lännestä Kirkkonummen kirkolta ja yhtyi Espoon 
kartanon kohdalla Vihdistä tulleeseen Meritiehen, nousi Espoon kirkolle ja Träs-
kendaan ja siitä edelleen Mäkkylän kautta Talin ja Huopalahden yli Helsinkiin. 
Träskendasta lähti toinen haara koilliseen Helsingin kirkolle, jossa Helsingin kau-
pungista tullut haara liittyi. Rantatie kulki siis lännestä itään niin, että syntyi  vino  
kolmio eteläisen haaran poiketessa tutkimuskaudella nuoressa Helsingin kaupun-
gissa. Helsingin kirkolta rantatie lähti itään Dickursbyn, Fastbölen ja Hakkilan 
kautta Sipoon kirkolle ja edelleen Andersbölen ja Hinthaaran kautta Porvooseen. 
Porvoosta  tie  kaartui hieman koilliseen niin, että  se  kulki Illbyn halki sekä  Gam-
melbyn  ja Erlandsbölen välistä Forsbyhyn ja sieltä kaakkoon Pernajaan, josta  tie  
jatkui edelleen itään niin, että Särkilahden ja Sarvilahden kylät jäivät sen eteläpuo-
lelle. Asutuksellisesti  on  mielenkiintoisinta rantatien kulkeminen niin kaukana 
rantaviivasta, että huomattava osa kylistä jäi sen eteläpuolelle. Lähteet eivät pal-
jasta, että rantatieltä olisi ollut tieyhteyksiä näihin rannikkokyliin. 

Muista Porvoon läänin teistä  on  mainittava ensin, että Hattulan kihlakunnasta 
tullut Vihdin kautta kulkenut  tie  jatkui Tuusulasta itään niin, että  se  liittyi ranta-
tiehen vasta Sipoon pitäjän Mårtensbyssä. Hattulan kihlakunnan osalta  on  jo seli-
tetty, miten Mäntsälään tuli kaksi tietä, lännestä Hattulan kihlakunnasta ja 
itäisemmästä Hämeestä Kärkölästä. Mäntsälän kylästä oli kaksi mahdollisuutta 
jatkaa etelään, joko Haarakylän ja Ohkolan kautta Tuusulanjärven itäpuolta Tuu-
sulaan ja sieltä edelleen Helsinkiin tai Sääksjärven, Vahijärven,  Månbyn  ja  Kars-
byn  kautta Porvooseen. Tähän jälkimmäiseen tiehen yhtyi Månbyssä Askolasta 
tullut  tie.  Porvooseen tultiin myös idempää Hollolan kihlakunnasta Viipurin tieltä 
joko Lahden kylästä Myrskylään niin, että  tie  kulki ensin hieman kaakkoon ja tai-
pui matkansa puolivälissä saman verran lounaaseen, tai Uudestakylästä, jolloin 
kuljettiin Artjärven kautta Myrskylään ja liityttiin siellä edelliseen. Myrskylästä oli 
myös yhteys Pernajan pitäjän Forsbyhyn ja edelleen oli olemassa  tie,  joka kaartui 
Artjärveltä itään Eskilomin ja Malmgårdin kautta Forsbyhvn. Ja lopuksi Porvoon 
läänin alueella kulki  tie,  joka haarautui Artjärveltä etelään tulleesta tiestä  Lapin-
järvellä, niin että siitä lähti haara Elimäkeä kohti ja toinen rannikolle nykyisen Lo-
viisan kohdalle. 

Jotta voisi katsoa, oliko maanteiden läheisyys autioitumista edistänyt tekijä soti-
laiden läpikulun takia kuten olettaisi vai koskiko autioituminen pahiten syrjäkyliä 
kuten muissa Pohjoismaissa, kylät  on  jaettu kolmeen ryhmään: niihin jotka olivat 
tien varressa, niihin jotka olivat lähellä tietä ja kaukana olleisiin. Taulukkoon  25 
on  laskettu Hattulan kihlakunnan kylät sijaintinsa ja autioitumisensa mukaan. 

Taulukko 25. Hattulan kihlakunnan kylien sijainti maantiehen nähden ja demograftsesti autioiden savu-
jen prosenttinen osuus kylän kokonaissavumääristä. 

tienvarsi 
lähellä 
svrjäkvlä 

yhteensä 

ei autio alle 25 % 26-75 % yli 76 % yhteensä 
14 7 27 18 66 
22 4 8 1 35 
22 10 22 14 68 
58 21 57 33 169 

6o Viertola 1974 s. 39. 
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Siis kihlakunnan kylistä sijaitsi lähes yhtä moni tien varressa kuin syrjässäkin eli 
noin 40 % ja noin viidennes sijoittui lähelle-ryhmään. Kokonaan autioitumatto-
mien ja noin puoliksi autioituneiden osuus oli kummankin noin runsas kolman-
nes kaikista kylistä. Alle 25 % autioitui vain runsas 12 % kylistä, mutta yli 76 % lähes 
viidennes. Merkittävintä taulukossa on se, ettei kylän sijainti maantiehen nähden 
ollut ratkaiseva demografisen autioitumisen selittäjä. Täysin säilyneistä kylistä si-
jaitsi 14 maantien varressa, vaikka sivummalle piirrettyjä kyliä oli toki säilyneissä 
enemmän. Toisaalta syrjäkylistä 14 autioitui voimakkaasti suojatusta asemastaan 
huolimatta. Maanteiden läheisyys näyttää siis lisänneen jonkin verran autioitu-
mista, muttei selväpiirteisesti. - Porvoon läänin vastaavat tiedot ovat taulukossa 
26. 

Taulukko 26. Porvoon läänin kylien sijainti maantiehen nähden ja demografisesti autioiden savujen pro-
senttinen osuus kylän kokonaissavumäärästä. 

tienyarsi 
lähellä 
syrjäkylä 

yhteensä 

Porvoon läänissä oli hieman enemmän svrjäkyliä kuin Hattulan kihlakunnassa. 
Kylät myös poikkeavat autiusryhmiin sijoittumisessaan enemmän toisistaan kuin 
hämäläisellä tutkimusalueella, sillä kokonaan säästyneitä kyliä oli vähemmän, alle 
neljänneksen autioituneita enemmän ja samoin vain puoliksi autioituneita, mutta 
sen sijaan yli 76 prosenttia autioituneita huomattavasti vähemmän kuin Hattulan 
kihlakunnassa. Sen sijaan eri autiusluokkien jakaantuminen sijaintiryhmiin muis-
tuttaa Hattulan kihlakuntaa. Täysin säästyneistä 32 kylää sijaitsi syrjässä, mutta 
toisaalta tiessä kiinni oli 21 kylää. Muissa autiusryhmissä oli lähes sama määrä 
tienvarsikyliä kuin syrjäisiä, joten autioituminen ei näytä merkittävästi johtuneen 
kylän liikenneyhteyksistä. 

Vielä selvemmin maanteiden mahdollisen merkityksen näkee laskemalla tien-
varsi- ja syrjäkylistä autioitumisen keskiarvot, moodit, mediaanit, suurimmat ja 
pienimmät arvot sekä keskipoikkeamat ja keskihajonnat, jotka on kirjoitettu  tau-
lukkoon 27. Toisin kuin taulukossa 24 luvut on laskettu kaikista kylistä, myös 

Taulukko 27a. Hattulan kihlakunnan maantievarsikylien demografisesti autioituneiden savujen prosent-
linen osuus kylien kokonaissavumääristä. 

pitäjä kyliä suurin pienin keski- 
arvo 

moodi mediaani 	keski- 
poikkeama 

keski- 
hajonta 

Hattula 4 87,5 23,1 61,0 ei ole 66,7 24,4 26,3 
Janakkala 18 175,0 0 64,9 100,0 58,3 30,2 38,9 
Lehijärvi 11 160,0 0 43,3 ei ole 33,3 35,2 46,9 
Mäskälä 11 100,0 0 46,7 0 50,0 26,3 31,6 
Renko 7 120,0 25,0 70,9 50,0 63,6 27,1 30,6 
Loppi 6 91,7 0 48,4 ei ole 55,6 30,3 33,9 
Vihti 9 200,0 0 31,5 0 0 37,7 70,0 

kihlakunta 66 200,0 0 52,8 0 50,0 32,0 44,2 

ei autio alle 25 % 26-75 % yli 76 % yhteensä 
21 23 43 7 94 

8 6 13 - 27 
32 21 51 6 110 
61 50 107 13 231 
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Taulukko 27b. Hattulan kihlakunnan syrjäkylien demografisesti autioituneiden savujen prosenttinen 
osuus kylien kokonaissavumääristä. 

pitäjä kyliä suurin pienin keski- 
arvo 

moodi mediaani 	keski- 
poikkeama 

keski-
hajonta 

Hattula 5 100,0 0 66,7 100,0 	83,3 	33,3 38,0 
Janakkala 7 116,7 0 57,4 ei ole 60,0 42,0 46,0 
Lehijärvi 8 200,0 0 39,6 0 16,7 42,7 63,4 
Mäskälä 9 200,0 0 81,5 100,0 100,0 43,2 57,4 
Renko 5 155,6 0 68,7 ei ole 66,7 35,8 50,3 
Loppi 24 75,0 0 19,5 0 7,2 19,9 23,1 
Vihti 19 33,3 0 13,1 0 14,3 12,4 13,7 

kihlakunta 177 200,0 0 36,9 0 25,0 35,3 45,8 

Taulukko 27c. Porvoon läänin maantievarsikylien demografisesti autioituneiden savujen prosenttinen 
osuus kylien kokonaissavumääristä. 

pitäjä kyliä suurin pienin keski- 
arvo 

moodi mediaani 	keski- 
poikkeama 

keski-
hajonta 

Helsinki 30 114,3 0 51,6 50,0 50,0 25,0 31,8 
Pernaja 26 125,0 0 26,7 0 26,0 21,0 28,6 
Porvoo 21 75,0 0 27,5 0 28,6 15,0 19,4 
Sipoo 17 50,0 0 22,1 0 20,0 17,8 20,3 

kihlakunta 94 125,0 0 33,7 0 25,0 23,0 28,9 

Taulukko  27d.  Porvoon läänin syrjäkylien demografisesti  autioituneiden savujen prosenttinen osuus  ky-
llien  kokonaissavumääristä. 

pitäjä kyliä suurin pienin keski- 
arvo 

moodi mediaani 	keski- 
poikkeama 

keski-
hajonta 

Helsinki 18 150,0 0 32,6 0 	33,3 	26,2 36,8 
Pernaja 19 57,0 0 21,7 0 20,0 16,9 20,1 
Porvoo 46 100,0 0 32,9 0 33,3 23,9 29,1 
Sipoo 27 100,0 0 36,3 0 33,3 23,0 27,6 

kihlakunta 110 150,0 0 31,7 0 31,3 23,1 29,2 

niistä joissa ei ollut lainkaan demografisia autiotiloja. Hattulan kihlakunnassa 
tienvarsikylien demografisen autioitumisen keskiarvo oli 52,8 % ja mediaani 50,0, 
kun syrjäkylien määrät olivat alhaisemmat eli 36,9 % ja 25,0 %. Näiden kihlakunta-
lukujen mukaan vaikuttaisi siltä kuin maanteiden läheisyys olisi ollut lisäämässä 
autioitumista, mutta pitäjäkohtaiset luvut paljastavat, ettei tulkinta päde kuin Lo-
pen ja Vihdin pitäjiin. Sen sijaan Hattulassa ja Mäskälässä tienvarsikylät olivat säi-
lyttäneet asutuksensa paremmin kuin syrjemmällä sijainneet ja muissa pitäjissä 
teitten vieressä asuneet olivat autioituneet hieman enemmän kuin takametsien ve-
ronmaksajat. Viidessä pitäjässä tienvarsikylät poikkesivat vähemmän toisistaan 
kuin syrjäiset, mutta Lopella ja Vihdissä tilanne oli päinvastainen. 
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Porvoon läänissä Helsingin tienvarsikylät autioituivat lähes  20  prosenttiyksik-
köä pahemmin kuin syrjässä sijainneet, Pernajassa noin  5  prosenttiyksikköä enem-
män, mutta näiden välisissä pitäjissä Porvoossa ja Sipoossa syrjäkylät kärsivät 
enemmän;  vain  Helsingissä ero  on  merkittävä. 

Tutkimusalue sijaitsee  60  ja  61°  pituuspiirien sekä  24  ja  26,5°  leveyspiirien vä-
lissä; Hattulan kihlakunta  on  noin  50-300  metriä merenpinnan yläpuolella ja 
Porvoon lääni noin  0-100  metriä.61  Hämäläisen tutkimusalueen maaperän 
muokkausaineksen yleisin maalaji  on  hieta, jota  on  nykypitäjittäin vaihdellen yli 
puolet tai runsas kolmannes maaperästä, esim. Hattulassa  48,6  % ja Lopella  51,9  
%, mutta Hausjärvellä  vain 36,6 %.62  Porvoon läänissä yleisin maalaji  on  savi, niin 
että esim. nyky-Pernajassa  on  erilaisten savien osuus  68,7  % muokkauskerroksesta 
ja Sipoossa  67,2  %. Ilmastollisesti tutkimusalueen eteläinen rannikko kuuluu vyö-
hykkeeseen, jossa kasvukauden tehoisan lämpötilan summa  on 1 300  astetta, kun 
taas Hattulan kihlakunnan lämpötilasumma  on 1 250  astetta paitsi kihlakunnan 
itäisimmän osan, jossa summa  on 50  astetta pienempi. Helsingin pitäjän läntisim-
mät ja Pernajan pitäjän itäisimmät kylät ulottuvat lämpötilasummaltaan kahteen 
Suomen edullisimpaan osaan, joiden summa  on 1 350  astetta.65  Yleishuomiona 
voi siis sanoa, että maaperältään tutkimusalueen kihlakunnat eroavat toisistaan 
selvästi, ilmastoltaan eivät. Esim. minimilämpötiloista lasketuissa kartoissa koko 
tutkimusalue mahtuu yhden tai korkeintaan kahden asteen vaihtelurajoihin.64  

Tutkimusalueen satotason vaihtelut voisi laskea kylittäin. Tätä laskemista rajoit-
taisi  se,  että sadon mukaan laaditut kymmenysluettelot käsittävät  vain  Porvoon 
läänin ja Vihdin pitäjän. Metodisesti työtä vaikeuttaisi  se,  että luettelot ovat eri 
pappien kirjoittamia, joten niitä ei voi rinnastaa suoraan toisiinsa, vaan kylän 
kymmenysviljaa olisi verrattava saman kirkkoherran kymmenysten yleistasoon. 
Mutta ennen kaikkea työn suuritöisvyden takia siihen ei ole tartuttu, sillä  se  olisi 
oma mielenkiintoinen tutkimuksensa. Sen sijaan  on  mielenkiintoista tarkastella, 
miten  1900-luvun viljoista laskettu satotaso vaihtelee tutkimusalueella. Vaikka vil-
jalajikkeet ovat toiset kuin  1500-luvulla ja viljelytekniikka  on  samoin kehittynyt, 
voinee kuitenkin olettaa, että kuluvan aikakauden sadot antanevat yleiskuvan tut-
kimusalueen maataloustuotannon yleisistä edellytyksistä. Syysruis  on  kasvupaik-
kaan ja lannoitukseen nähden vaatimaton.65  Maalajivaatimukseltaan  se  sopii hyvin 
hämäläisille hietamaille ja uusmaalaisille saville, varsinkin aitosavi  on  erino-
mainen kasvualusta, jos sen muokkaus onnistuu.66  Uudeltamaalta saadaan ny-
kyisin lähes yhtä korkea ruissato kuin Lounais-Suomen rannikolta; kadot ovat 
harvinaisia. Etelä-Hämeessäkin rukiin viljely  on  varmaa, mutta satotaso  on  noin 
viisi prosenttia heikompi kuin Uudellamaalla.67  Tutkimusalue sopii siis nykyisin 
tasaisen hyvin rukiin tuottamiseen, joten oletettavasti  1500-luvun tilannetta voi 
luonnehtia samoin. 

Toinen tutkimusajan valtakasvi oli ohra, joka  on  muita viljoja herkempi ulkois-
ten tekijäin vaikutukselle: koska sen juuristo  on  matala,  se  kärsii herkästi alkuke- 

6' Suomen kartasto 1910, kartat 1 ja 2. 
62  Kurki 1972 s. 118. 
68  Ilmatieteen laitos, Kasvukauden tehoisan lämpötilan summan keskimääräiset arvot kaudelta 

1941-70. 
64 Kolkki 1965. 
65  Mukula—Lallukka—Rantanen—Pohjola 1976 s. 1. 
66 Sama s. 2-3. 
67 Sama s. 12. 
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sän kuivuudesta, varsinkin poutivilla savimailla. Ohra sopii siis parhaiten hienolle 
hiedalle ja tämä maalaji on yleisin Hämeessä, kun taas Uudenmaan savinen maa-
perä sopii ohralle huonommin, varsinkin kun savimaan edullinen kylvöaika kestää 
keväällä vain muutaman päivän. Nykyisin ohrasta saadaan korkeita satoja sekä 
Hämeessä että Uudellamaalla, mutta sen viljely on rannikolla huomattavasti epä-
varmempaa kuivuuden aiheuttamien katojen takia.68  

Riskialttiusprojektin tulokset ilmaistaan maatalouskeskuksittain, niin että on 
mahdollista vertailla keskenään Hämeen ja Uudenmaan satotasoja ja riskitekijöi-
tä. Sellaiset maanviljelykseen olennaisesti vaikuttaneet tiedot kuin esim. hiven-
ainepitoisuudet 0n saatavissa pitäjittäin, joiden rajat ovat luonnollisesti nykyi-
set eivätkä 1500-luvun.69  Mutta maataloustutkimus tarjoaa myös kyläkohtaista tie-
toa, jota historiantutkija voi käyttää: maantutkimuslaitoksen agrogeologiset kartat 
ja niihin liittyvät selityskirjaset. Koska nämä kartat käsittävät maan viljelymaan 
muokkauskerroksen, ne ovat asutuksen ja viljelyn kannalta huomattavasti mielen-
kiintoisempia kuin geologian aineisto. Tämä kartoitus ei käsitä vielä koko Suo-
mea, niin että Hattulan kihlakunnasta on käytettävissä vain kihlakunnan luoteis-
kulmaan osuva Valkeakoski—Leteensuo70  ja Harviala—Turenki", joihin mahtuu 
yhteensä lähes 20 maakirjakylää. Yleishuomio näistä kartoista on se, että useimmat 
maakirjakylät ovat sijoittuneet edullisesti hienolle hiedalle, kun maaperä sisältää 
kirjavana kuviona maalajeja. Pelloiksi on siis valittu maalajia, joka on erinomaista 
viljelysmaata, koska sen ravinteiden pidätyskyky on yleensä hyvä, kapillaarinen ve-
dennousu on suuri, joten maat eivät kärsi kuivuudesta, kevätmuokkausaika on 
pitkä ja sitä on helppo muokata.72  Viljelyolosuhteiltaan edullisia kyliä ovat Rastila, 
Kilpiälä, Hiittinen, Kuotola, Tarinmaa, Turenki, Konttila, Torhola, Hakinmäki, 
Leiniälä, Ihalempi ja Kerälä. Sen sijaan hiesua, hiekkamoreenia ja muita 
huonommin viljelvvn sopivia maalajeja on Viralan, Suontaan,  Mervin  ja Mäen-
pään kylissä. Vanhat rälssitilat ovat epäedullisemmilla paikoilla kuin perintötiloja 
käsittävät kylät, niin että Hakoinen sijaitsee hiesumaalla, jonka nykyinen  Ph-arvo 
on liian alhainen, 5,4. Harvialan sijainti on parempi, mutta Lahdentaan ja Lepaan 
kartanot ovat hiekkamoreenilla ja hiesulla. — Maaperä ei näytä vaikuttaneen rat-
kaisevasti autioitumiseen, sillä hienon hiedan suotuisilla mailla oli kovin epäta-
saista autioitumista. Lehijärven Tenholan kylällä oli syrjäinen asema, ilmoitetun 
kylvön suhde koukun normikylvöön oli korkeampi kuin kihlakunnassa keskimää-
rin ja maaperältään kylä oli hyvää viljelysmaata: autioitumisprosentti oli 200. Sen 
sijaan Mäenpään täydellinen autioituminen saattaa olla yhteydessä hiesuun. Mah-
dollisesti edullinen maaperä on estänyt muutamien kylien autioitumista, esim. sen 
että maantien varressa sijainnut Hakinmäki säilyi, mutta mikään yleisselittäjä pel-
tojen maalaji ei näytä olleen. 

Porvoon läänistä agrogeologisia karttoja on niin paljon, että ne käsittävät noin 
130 maakirjakylää ja huomattavan osan läänin rälssitiloista. Kartasto ei kuiten-
kaan käsitä tasaisesti koko kihlakuntaa vaan rannikon täydellisenä ja sisempänä 
Helsingin ja Sipoon alueita. Vain kartat Kerava—Nickby ja Malmi—Tuusula ovat 
ilmestyneet painettuina73  ja muut ovat tutkijoiden käytettävissä maantutkimuslai- 

68 Mukula—Rantanen—Lallukka  1977. 
69  Kurki  1972. 
70  Annales agriculturae fenniae  1964  yol.  3.  
n  Sama  1956  vol.  4. 
72  Sama  s. 58. 
73  Sama  1964  vol.  3  ja sama  1963  yol.  2.  
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toksella. Näistä kartoista paljastuu ensinnäkin se, ettei tyypillisenä uusmaalaisena 
maalajina pidetty aitosavi ulotu aivan rannikolle, vaan lähinnä merta sijoittuneet 
kylät ovat kasvaneet epäedullisemmalle maaperälle, joka muodostuu muista savi-
laaduista, soramoreenista ja muista karkeista kivennäismaalajeista. Yleensä Por-
voon läänin kartoitetut kylät voi ryhmitellä niin, että enemmistön viljelysmaa on 
puhtaasti aitosavea — joka on viljelyksellisesti yhtä edullista kuin hieno hieta, 
esim. Maatalouden aluetukikomitea on antanut näille saman pistearvon 9074  — 
kun taas toisessa ryhmässä maaperä on liejusavea, hiesua ja muita aitosavea 
huonompia savilaatuja. On myös kyliä, varsinkin kihlakunnan pohjoisosassa, joi-
den maaperän tärkein maalaji on hieno hieta. Etenkin rannikolla ja saaristossa ky-
lien maaperä on soramoreenia ja hiekkalaatuja, mikä saattaa selittää näiden kylien 
runsasta autioitumista. Ja viidenneksi kihlakunnassa on kyliä, joiden muokkaus-
kerros on hyvin kirjavaa ja käsittää useita maalajeja. Esim. Pernajan kirkonkylän 
maaperä käsittää liejua, liejusavea, hienoa hietaa, karkeaa hietaa, aitosavea, sora-
moreenia, soraa ja hiesua. 

Vanhimpien Porvoon läänin karttojen ja agrogeologisten karttojen vertaa-
minen osoittaa, että viljelijät tunsivat eri maalajien edullisuuden, sillä he ovat rai-
vanneet peltonsa erehtymättömästi parhaalle maalle. Porvoon Laukkosken75  pel-
lot seuraavat erittäin tarkasti nykykartan hienon hiedan rajaa ja Helsingin Kårbö- 

Taulukko  28.  Hattulan kihlakunnan kylät ryhmiteltyinä ilmoitetun  kylvän  ja normikylvön prosenttisen 
suhteen ja demografsten autioiden prosenttisen osuuden kylien kokonaissavumääristä mukaan. 

ilmoitettu kylvö demografiset autiot 
normikvlvöstä  0  %  —25  %  26-50  %  51-75  % 	76—  % yhteensä 

—  50% 1  —  1  —  2 4 
51-75% 13 4 11 8 8 44 
76-100  %  9 5 8 4 8 34 

101-150% 7 4 6 2 6 25 
151— 	%  2  —  4 I 1 8  

yhteensä  32 13 30 15 25 115  

Taulukko 29. Porvoon läänin kylät ryhmiteltyinä ilmoitetun kylvön ja normikylvön prosenttisen suhteen 
ja demografisten autioiden prosenttisen osuuden kylien kokonaissavumääristä mukaan. 

ilmoitettu kylvö 
normikylvöstä 0 % —25 % 

demografiset autiot 
26-50 % 51-75 % 	76— % yhteensä 

— 50 % 6 9 13 12 4 44 
51— 75 % 5 4 7 3 1 20 
76-100% 7 6 8 4 2 27 

101-150% 12 9 24 5 1 51 
151— 	% 18 20 24 3 1 66 

yhteensä 48 48 76 27 9 208 

" Maatalouden aluetukikomitean 4. 2. 1965 luonnonolosuhteiden perusteella suorittama kunnit- 
tainen luokittelu s. 2. 

" MHA  B  6a 1/1. 
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lessä76  näkyy, miten talonpojat ovat yrittäneet ottaa viljelyyn sorapohjaista maata 
laajentaakseen peltojaan savelta, mutta maalajin hedelmättömyyden todettuaan 
jättäneet tämän uudisraivauksen metsittymään, niin että karttaan  on  kirjoitettu 
'skoggången lindå". 

Vaikka kylät voi tyypitellä yleisimmän maalajinsa mukaan, niitä ei voi kaikkia 
selvästi sijoittaa yhteen ryhmään maaperän vaihtelevuuden takia. Tästä syystä 
maaperän vaikutusta autioitumisen edistäjänä tai hidastajana tarkasteltaessa  on  
keskityttävä kyliin, jotka ovat selvästi aitosavea, voittopuolisesti liejusavea ja lie jua 
sekä pääosaltaan soramoreenia ja muita karkeita kivennäislajeja. Jaosta tulee sikäli 
suhteeton, että kylien huomattava enemmistö sijaitsee aitosavella, joten niihin 
sisältyy tasaisesti  et  alaisia autioitumismääriä. Puhtaasti soralla oli  vain 13  kylää ja 
sama määrä liejulla. Epäedullinen maaperä näyttää joskus lisänneen autioitu-
mista, esim. Sipoon Hangelbyssä, jonka autioitumisprosentti oli  80  siitä huoli-
matta, että asema oli suojainen ja ilmoitettu kylvö kaksinkertainen teoreettiseen 
kylvöön verrattuna. Vastaavanlaisia kyliä olivat myös  Svartbäck  ja Löparö. Siis 
epäedullinen maaperä saattoi lisätä autioitumista muttei kuitenkaan ollut sen suo-
ranainen syy, sillä vastapainoksi neljä kylää — Gerby, Sondarö,  Skräddarby  ja  
Våtskär  — säästyi täysin huonosta muokkauskerroksestaan huolimatta. Maaperän 
merkityksen tulkintaa vaikeuttaa näiden soralla asuttuina säilyneiden kylien lisäksi 
esim. Helsingin Åggelbyn kylä, joka sijaitsi maantien varressa, jonka kylvömäärä 
oli  vain 27,3  % täysveron normikylvöstä, jonka pellot olivat epäedullista soraa ja 
jossa silti autioitui  vain  yksi savu  11  :stä.  

Luvussa  5.1 on  tutkittu, oliko kylissä niin paljon tiluksia kuin niiden veroyksiköt 
edellyttivät eli mikä oli ilmoitetun kylvön suhde koukun ja täysveron normikyl-
vöön. Olettaisi että verotuksen epätasainen jakaantuminen selittäisi autioitumista 
niin, että kylät joilla oli kylvömääräänsä nähden liian korkea veroluku, olisivat 
kärsineet pahiten.  Jos  taulukoi Hattulan kihlakunnan kylät — paitsi Vihtiä, jonka 
kylvöluvut olivat moninkertaiset muuhun kihlakuntaan verrattuna — sen mukaan 
oliko niiden ilmoitettu kylvö alle  50  %,  51-75  %,  76-100  %,  101-150  % vai yli  
151  % teoreettisesta kvlvöstä ja autioituiko savuista  0  %, alle  25  %,  26-50  %,  51-
-75  % vai yli  76  %, huomaa taulukosta  28  yllättäen ettei kylvömäärä näytä vaikut-
taneen autioitumiseen. Niistä kylistä, joiden kylvö oli  vain 51-75  % normista, säi-
lyi  I3  täysin autioitumattomina, yli  76  %:n  autioitui  8  ja enemmistö noin puoliksi.  
Jos  laskee niiden kylien demografista autioitumista, joiden kylvö oli  51-75  % 
normista, saa keskiarvoksi  46,6  %. Moodi oli  0  ja mediaani  50,0  sekä keskipoikke-
ama  31,4  ja keskihajonta  40,4  %. Niiden kylien, joiden•kylvö oli  101-150  % nor-
mista, autioitumisen keskiarvo oli  41,2  %. Siis kylvömäärän nousu yli veroyksikön 
teoreettisen arvon vähensi autioitumista  vain  noin viisi prosenttiyksikköä. Näiden 
kylien moodi oli  0  ja mediaani  33,3.  Hajonnaltaan kylät muistuttavat niitä, joiden 
kylvömäärä oli pienempi, sillä keskipoikkeama oli  32,3  ja keskihajonta  36,9.  

Porvoon läänissä kylvömäärä näyttää vaikuttaneen autioitumiseen hieman 
enemmän kuin Hattulan kihlakunnassa. Pienimmän kylvön kylät jakaantuivat au-
tioitumisluokkiin niin tasaisesti, ettei vähäinen tilusmäärä saanut aikaan autioitu-
mista, mutta sen sijaan suurimman kylvön kylät autioituivat keskimäärää vähem-
män:  vain  harvoin niiden autiotilat olivat yli puolet talojen kokonaismääristä. 
Kun kuitenkin katsoo eri kylvöryhmien autiuslukuja, ryhmien väliset erot tasoittu-
vat pieniksi. Niissä kylissä, joiden kylvö oli  51-75  % normista, autioiden keski- 

7fi  MHA  B  7 2/1. 
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Taulukko 30. Hattulan kihlakunnan ja Porvoon läänin apuverojenjakaantuminen prosentuaalisesti sa-
vun, koukun tai täysveron ja apuveromanttaalin mukaan kannettuihin. 

vuosi 

1555 

Hattulan kihlakunta 
savu 	koukku 	manttaali 

100,0 

Porvoon lääni 
sayu 	täysyero 

- 	- 

manttaali 

1556 - - 19,5 80,5 
1557 100,0 - 100,0 
1558 100,0 - - 
1559 100,0 100,0 - 
1560 - 100,0 97,6 2,4 
1561 100,0 - 63,3 36,7 
1563 87,0 13,0 66,3 33,7 
1564 - 100,0 100,0 
1565 100,0 - 100,0 
1566 93,1 6,9 100,0 
1567 90,7 9,3 100,0 
1568 90,0 10,0 97,2 2,8 
1569 89,9 10,1 - - 
1570 93,8 6,2 100,0 
1571 87,9 12,1 100,0 
1572 37,3 62,7 100,0 
1573 83,4 16,6 100,0 
1574 100,0 - 100,0 
1575 100,0 - 
1576 100,0 100,0 
1577 100,0 - - 
1578 82,8 17,2 100,0 
1579 100,0 - 100,0 
1580 100,0 - 100,0 
1581 88,2 11,8 100,0 
1582 81,4 18,6 - 
1583 96,5 3,5 
1584 100,0 - - 
1585 95,9 4,1 100,0 
1586 53,1 46,9 100,0 
1587 31,5 68,5 100,0 
1588 98,4 1,6 100,0 - - 
1589 100,0 - - - - 100,0 
1590 100,0 - 13,7 86,3 - 
1593 - 100,0 - - 100,0 
1594 100,0 - 100,0 - 
1598 - 86,0 14,0 
1599 100,0 - 
1600 - 39,1 60,9 - 100,0 
1601 48,8 40,0 11,2 - - 100,0 
1604 100,0 - - 100,0 - 
160.5 - 100,0 
1606 100,0 100,0 
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arvo oli  39,5  %, moodi  0  ja mediaani  50,0  %. Keskipoikkeama oli  20,6  % ja keski-
hajonta  25,4  %. Niissä kylissä, joiden ilmoitettu kylvö oli  101-150  % normista, 
asumattomia tiloja oli keskimäärin  33,8  %, moodi oli tässäkin ryhmässä  0  ja medi-
aani  33,8  %; keskipoikkeama oli  20,8  ja keskihajonta  25,4  %. 

Verokuorman kehityksen yhteydessä todettiin, että valtaosa kruunun vuotuisista 
veroista kannettiin vanhastaan maaluvun mukaan ja  vain  vähäinen määrä savujen 
perusteella (vertaa  s. 260)  Sen sijaan apuveroista kannettiin huomattava osa savuit-
tain. Kehitys ei ollut samanlainen tutkimuskihlakunnissa kuten taulukoista  30  nä-
kyy, sillä savuluku ja tutkimuskauden lopussa murtolukuinen apuveromanttaali 
oli Porvoon läänissä tavanomaisempi veroperuste kuin Hattulan kihlakunnassa, 
jossa ainakin osa apuveroista koottiin useimpina vuosina koukuittain. 

Savujen mukaan kannettu apuvero oli epäoikeudenmukainen, sillä tuskin  3  
kyynärän talolla oli samaa kantokykyä selviytyä verosta kuin 9-kyynäräisellä naa-
purillaan. Näin  on  oletettavissa, että autioituminen koski pahiten pieniä taloja. 
Tämän johtopäätöksen tekivät joskus tutkimusajan virkamiehetkin, sillä Hollolan 
kihlakunnassa selittivät vuoden  1621  autiotarastuksen pitäjät, etteivät pienet, 
toisista taloista lohkeamalla ja jakamalla syntyneet talot voineet pysyä asuttuina 
liian pienien tilustensa takia." Tämän olettamuksen todentamiseksi taulukkoon  
3I on  laskettu Hattulan kihlakunnasta, mihin kokoluokkiin kaikki savut sijoittui-
vat autioitumista edeltäneenä vuonna  1559.  Vihdin pitäjä ei ole mukana, koska ta-
vallisesti sen koukkuluvut  on  merkitty maakirjoihin  vain  kylien summina eikä sa-
vukohtaisesti. Luvuista näkyy, että valtaosa taloista eli  70  % oli kooltaan keskisuu-
ruisia. Hyvin pieniä taloja oli vajaa viidennes, mutta suuria, yli puolen koukun ta-
loja oli  vain  runsas kymmenennes. Autiot  on  sijoitettu samoihin kokoryhmiin sen 
mukaan, mikä oli savun koukkuluku sen autioituessa. Pienimpiä taloja autioitui 
vähemmän kuin niitä koko aineistossa oli prosentuaalisesti vuonna  1559.  Sen si-
jaan keskikokoisia taloja autioitui hieman enemmän ja suurimpia pari prosentti-
yksikköä vähemmän. Ei siis voi sanoa, että autioituminen olisi ollut nimenomaan 

pienimpien talojen kohtalona. Autioista  on  laskettu erikseen ne, jotka olivat  vain  
kameraalisesti autioita ja asumattomiksi jääneet. Demografisissa autioissa  on  noin 
viisi prosenttiyksikköä enemmän pieniä tiloja ja suuria vastaavasti vähemmän, 
mutta keskikokoisia oli sekä asutuissa että asumattomissa autiotiloissa yhtä paljon, 
noin  80  %, niin ettei autioitumisen laatukaan riippunut  talon  koukkuluvun suu-
ruudesta. Taulukkoon  on  laskettu myös vuoden  1604  tilakoot. Kun talomäärä  on  
vähentynyt, tämä lasku  on  koskenut nimenomaan pienimpiä tiloja. Siis samalla 
kun kihlakunnassa oli ollut autioitumista, pienimmät tilat olivat sulautuneet naa-
pureiden lisämaiksi. Kun vuonna  1559  kuudessa pitäjässä oli korkeintaan —:  3  
koukun tiloja  111  kappaletta, vuonna  1604  niitä oli enää  27. Jos  kihlakunnan 
maakirjoihin olisi tehty  "mansdräkt  nederlagt",  "förfallen"  tai vastaavia merkin-
töjä osoittamaan itsenäisyytensä vastoin verottajan pyrkimyksiä menettäneitä ta-
loja, niitä olisi kertynyt runsaasti. Kehitys ei vielä tänä aikana johtanut suurtilojen 
muodostumiseen, vaikka suurimpien talojen määrä nousi  27  :stä  43:een, sillä enin 
kasvu tuli pikkutilojen hävitessä vajaan puolen koukun talojen ryhmään. 

Porvoon läänistä lasketut vastaavat luvut — taulukossa  32  — vastaavat Hattulan 
kihlakuntaa paremmin kysymykseen autioituivatko pikkutilat herkimmin, koska 
läänin veronmaksajan täysveroluku oli pysyvämpi  talon  koon ilmaisija kuin Hä-
meen vaihteleva koukkuluku. Autioitumiskautta edeltäneestä laskelmasta näkyy, 

" VA 4468a:21. 
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että tilakoko oli vaihtelevampi kuin Hämeessä; eniten kihlakunnat poikkesivat 
toisistaan suurimpien talojen suhteen. Vuoden 1604 luvut ovat yllättävät, sillä suu-
rimpien tilojen määrä on vähentynyt, myös absoluuttisesti. Vastaavasti kaikkien 
muiden ryhmien talomäärät ovat nousseet, sen sijaan että maaomaisuus olisi ka-
saantunut autioitumisen ja pikkutiloille epäedullisen verotuksen tuloksena entistä 
harvempien maanomistajien käsiin. Autiot jakaantuivat kooltaan samoin kuin 
kaikki tilat niin tarkasti, että pikkutiloja autioitui vain hieman enemmän ja suu-
rimpia vähemmän kuin niitä suhteellisesti oli koko tilamäärästä. Autioiden ja-
kaantuminen kameraalisiin ja demografisiin autioihin osoittaa, että suuremmalla 
tilalla oli hieman paremmat mahdollisuudet säilyä asuttuna kuin pienemmällä. 

Taulukko 31. Hattulan kihlakunnan vuosien 1559 ja 1604 maakirjojen .savujen sekä autiotilojen ja-
kaantuminen koukkuluvun suuruuden mukaan. 

koukkuluku 

1559 

kappale 	% 

1604 

kappale 	% 

kaikki 
autiotilat 

kappale 	% 

kameraaliset 

kappale 	% 

demo- 
grafiset 

kappale 	% 
0 - -: 3 111 17,7 27 5,4 53 10,6 16 7,9 37 12,5 

-: 4 - -: 7 269 43,0 204 40,4 243 48,5 99 48,5 144 48,5 
-: 8 - -:12 169 27,0 185 36,6 158 31,5 64 31,4 94 31,6 
-:13 - -:17 50 8,0 46 9,1 32 6,4 18 8,8 14 4,7 
-:18 - 27 4,3 43 8,5 15 3,0 7 3,4 8 2,7 

yhteensä 626 100,0 505 100,0 501 100,0 204 100,0 297 100,0 

Taulukko 32. Porvoon läänin vuosien 1569-70 ja 1604 maakirjojen .savujen sekä autiotilojen jakaan-
tumisen tätsveron suuruuden mukaan. 

1569-70 1604 kaikki 
autiotilat 

kameraaliset demo- 
grafiset 

tävsyeroluku kappale % kappale % kappale % kappale % kappale % 
0 	- -: 3 223 14,8 280 16,9 263 18,3 148 16,1 115 22,2 

-: 3 '/z  - -: 6 449 29,5 505 30,4 428 29,8 266 29,0 162 31,3 
-: 6'/2  - -:10 506 33,6 517 31,1 487 34,0 319 34,8 168 32,5 
-: 10 '/2 - 14:- 123 8,2 207 12,5 109 7,6 75 8,2 34 6,6 
-:14'/2 - 204 13,6 152 9,1 147 10,3 109 11,9 38 7,4 

yhteensä 1505 100,0 1 661 100,0 1 434 100,0 917 100,0 517 100,0 



9. Yhteenveto 

Asutuksen, hallinnon ja talouselämän välillä vallitsee vuorovaikutussuhde. Asu-
tuksen olemassaolo on kaiken inhimillisen toiminnan perusedellytys, mutta kään-
täen sen kehittymiseen vaikuttavat elinkeinoelämän suomat mahdollisuudet ja hal-
linnon aktiivinen ohjaus. Tämän tutkimuksen tehtävänä on projektisidonnaisuu-
tensa takia tutkia asutusta ja sen muutoksia, joten hallintoa ja talouselämää on tar-
kasteltu asutuskehityksen selittäjinä. 

1500-luvun lähteistä on problemaattista tutkia asutuksen, hallinnon ja elinkei-
noelämän suhteita siksi, että käytettävissä on ainoastaan hallinnon tarpeisiin kir-
joitettuja lähteitä. Ei ole olemassa asiakirjoja, joiden tehtävänä olisi kartoittaa asu-
tusta eikä talouselämästä kirjoitettuja selvityksiä. Myöskin aikakauden hallinnolli-
silla lähteillä on rajoituksensa, sillä kruunun asutuspoliittiset tavoitteet on kerättä-
vissä vain hajanaisista asiakirjoista ja lisäksi ne kehittyvät ja täsmentyivät jatkuvas-
ti. 

Aikaisempi suomalainen historiantutkimus on käyttänyt verohallinnon tarpei-
siin kirjoitettuja asiakirjoja asutushistorian selvittämiseen, varsinkin veronmaksa-
jista kirjoitettuja luetteloita. On päätelty että kun tunnetaan käytetyt veroyksiköt ja 
paikallishallinnon yleispiirteinen rakenne, verotuslähteisiin voi luottaa: ei voinut 
olla olemassa asutusta, joka olisi välttänyt verotettavaksi tulemisen. Veroyksiköi-
den ja lähteiden perusteellinen tarkastelu osoittaa kuitenkin, että asutushistorian 
tutkiminen on problemaattista ja lähteet ovat ristiriitaisia. Toisaalta oikeushallin-
non lähteistä ja keskushallinnon asiakirjoista on todettavissa, että maakirjat ja 
muut verotettujen luettelot pyrittiin laatimaan mahdollisimman suureen asiantun-
temukseen nojautuen. Paikallisen itsehallinnon edustajat tuomittiin sakkoihin, jos 
verottajilta salattiin tietoja. Mutta samalla säilyneiden lähteiden yksityiskohtainen 
tutkiminen paljastaa, etteivät ne kuvasta tarkasti asutuksen kehittymistä. Peräk-
käisten vuosien lähteet antavat asutusmuutoksista luotettavalta vaikuttavan kuvan, 
jos tarkastellaan kihlakunnan ja pitäjän yleiskehitystä, lukuun ottamatta niitä vuo-
sia, jolloin asiakirja on sellaisenaan jäljennetty edellisestä vuodesta. Mutta kylä- ja 
veronmaksajakohtainen tarkastelu osoittaa suorastaan hämmästyttävää vuosi-
vaihtelua. Varsinkin Hattulan kihlakunnassa kylän talomäärän ja 'tilusomistusta 
osoittavan koukkuluvun muutokset edellisten vuosien maakirjoista olivat niin suu-
ria, että maakirjan on katsottava paljastavan vain kirjoittamisvuotensa veronmak-
sajien nimet ja heidän sinä vuonna suorittamansa veromäärän, ei kylän koko talo-
määrää eikä oikeita tilusomistuksia. 

Kun mahdollisuudet päätellä asutuksen kokonaismäärä ovat rajoitetut, vielä 
ongelmallisempaa on saada verotuslähteistä selville paljonko oli veronmaksajia, 
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jotka eivät suorittaneet kruunulle mitään. Tietyn veron kannon yhteydessä kirjoi-
tetun veronmaksajaluettelon alkuperäinen tehtävä  on  paljastaa  vain  tämän veron 
maksajat. Lisähankaluus aiheutuu vielä  1500-luvun lähteiden tavasta käyttää au-
tio-termiä niistä veroyksiköistä, joilta kannettava vero jäi perimättä. Tutkimuskih-
lakuntien verotuslähteistä  on  kyllä selvitettävissä, miten veronmaksukyvyttömyys 
otettiin huomioon tiliteknisesti ja mitä uusia lähteitä laadittiin verojen rästiytymi-
sen osoittamiseksi. Samalla lähteistä paljastuu, missä määrin täällä noudatettiin 
keskiajalta periytyviä asutus- ja veropoliittisia tavoitteita. Esimerkiksi ulkoveron-
omistukset katosivat  1560-luvulla eri syistä, muun muassa siksi, ettei yhden talon-
pojan haltuun saanut kertyä liikaa maata vaan nämä muualla kuin kotikylässä 
omistetut maat asutettiin itsenäisiksi tiloiksi ja siksi, että Kustaa Vaasasta asti oli 
pyrkimyksenä kirjoittaa yhden talonpojan maaomaisuus sijaintipaikasta huolimat-
ta maakirjaan  vain  kerran, jotta hänen olisi ollut vaikeampi salata sitä. Samalla ta-
lonpojan maaomaisuuden rajoittamistavoite eli pyrkimys säilyttää veronmaksaja-
kunta mahdollisimman tasalukuisena savujen mukaan kannettavien verojen saan-
nin turvaamiseksi selittää, miksi Porvoon läänissä kirjoitettiin lähteisiin jatkuvasti 
veronmaksajia, jotka olivat menettäneet maansa toisten lisämaiksi ja olivat autioi-
ta savuluvun puolesta, joten kruunu ei saanut kannetuksi heiltä mitään veroa. 
Kirjoittamalla näiden autioiden selitykseksi sanoja  "mansdräkt  nederlagt",  "för-
fallen"  tai  "inlagt"  haluttiin kiinnittää huomiota siihen, että kruunu oli menettä-
nyt itsenäisen maaveron maksajan. Hattulan kihlakunnassa veronkantoluetteloi-
den laatiminen  vain  veroa maksaneista talonpojista ilmeni autioitumiskaudella 
niin, että kylään kirjoitettiin tavallisesti nominaalitonta "autiomaata", jos koukun 
mukaan perittävä vero jäi saamatta, ja autiot savut jätettiin huomiotta. Kruunun 
tavoitteiden toteutumista ja keskushallinnon virkamiesten ohjausta näkyy edelleen 
muun muassa autiotilojen ottamisessa kruunulle. 

Verotuksellinen autioituminen eli veronkantolähteisiin merkitty veroa luotta-
mattomien veroyksikköjen määrä  on  laskettavissa lähteistä tarkasti. Sen sijaan 
autiuden laatu eli autioiksi kirjoitettujen savujen jakaantuminen asumattomiin ja 

asuttuihin  on  mahdollista  vain  päätellä sen mukaan, mikä oli savun kohtalo sen 
jälkeen, kun sitä ei enää kirjoitettu maakirjaan autioksi. Ajallinen autioitumiskehi-
tvs  on  esitettävissä  vain  autioiden veroyksikköjen kokonaissummana, sillä  talon  
asumattomaksi jäämistä ei ole mahdollista ajoittaa vuodelleen. Autiuden krono-
logiseen kehitykseen vaikuttaneista tekijöistä  ön  tutkittavissa kaksi: satotason muu-
tokset, jotka voi laskea  vain  Porvoon läänistä kymmenysluetteloista, sekä vero-
kuorman kasvu. Keskikokoista taloa kohti laskettuna Porvoon läänin vanha pää-
vero oli huomattavasti pienempi rasitus kuin Hattulan kihlakunnan ja ylimääräi-
siä veroja kannettiin Uudeltamaalta aivan tutkimuskauden loppua lukuun otta-
matta vähemmän kuin Hämeestä, mikä selittää Hattulan kihlakunnan uusmaa-
laista vertailualuettaan aikaisempaa ja pahempaa autioitumista. 

Demografisiksi autioiksi tulkitut talot jakaantuivat tasaisesti koko tutkimus-
alueelle. Ei siis ollut olemassa mitään sellaista maantieteellistä yleistekijää, esim. 
etäisyyttä merestä, joka selittäisi autioitumista. Kyläkohtaisesti autioitumisen ja-
kaantumiselle ei ole löydettävissä tyydyttävää selitystä. Kylän maaperä vaikutti 
mahdollisesti tietyissä yksityistapauksissa, yleisesti ei. Autioituminen ei riippunut 
ratkaisevasti kylän sijainnista maantiehen nähden eikä siitä, oliko kylässä verolu-
vun edellyttämä määrä tiluksia vai enemmän tai vähemmän. Savuittain mitaten 
olettaisi pienen veroluvun  talon  autioituneen herkemmin, koska suurelta osin sa-
vuluvuittain kannetut apuverot lohkaisivat suhteellisesti suuremman osan vähäisen 
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talon  tuotosta kuin suuren.  Talon  koko ei kuitenkaan selitä autioitumista kuin vä-
häiseltä osin. 

Historiantutkimuksen käytettävissä olevin keinoin ei voi selvittää, miksei mikään 
mitattavissa ja laskettavissa oleva syy selitä autioitumisen maantieteellistä jakaan-
tumista.  On  vaikea ajatella, että olisi ollut olemassa jokin sellainen elinkeinoelä-
mään liittynyt tekijä, joka olisi vaihdellut naapurikylien kesken muttei paljastuisi 
lähteistä. Sen sijaan kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että vaikka hyvin huo-
mattava osa savuista jäi asumattomiksi ja maaluvun mukaan perittävistä veroista 
rästiytyi ajoittain noin puolet, varsinkin Hattulan kihlakunnassa, kuitenkin mak-
sukykynsä säilyttäneet talot säilyttivät entisen varallisuutensa tai jopa vaurastuivat 
karjamäärän mukaan mitaten. Tätä ristiriitaa ei voi selittää käytettävissä olevien 
lähteiden mukaan, sen voi  vain  todeta.  On  mahdollista, että verojen maksamatta 
jättämiseen liittyi väärinkäytöksiä tai että aution ottajalle annetut vapaavuodet 
korvasivat  talon  hylkäämiseen johtaneen köyhtymisen tai että ilmiölle olisi jokin 
muu selitys. Mutta kokonaisuutena ottaen ei ole mahdollista sanoa, missä määrin 
verotuslähteistä paljastuva asutuskuva — asumattomien talojen tasainen ja selittä-
mättömältä vaikuttava jakaantuminen koko tutkimusalueelle ja samanaikainen 
autioituminen ja varallisuuden säilyttäminen —  on vain  verolähteiden totuus ja 
missä määrin  se  kuvastaa todellista Hattulan kihlakunnan ja Porvoon läänin  1500-
luvun asutustilannetta. 
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Jören Henrikinp. 
Stråbock Hufvudsköld  

sama 

sama 
Johan Knutinp. 
Monikkala 
sama 
sama 
Knut Larsinp. 
Kuurila 

Liite 1. Lyhennettäyien merkitseminen kameraali siin lähteisiin ja kruunun paikallishal-
linnon virkamiehet. 

vuosi tilien lyhennysmerkintä ja autioluettelon otsikko kihlakunnankirjuri kihlakunnanyouti  

HATTULAN KIHLAKUNTA  
1560  tilit: "änn  är  blifTuin  öde  enn  hell  skatt  wdij 

Hattula sochenn  och skall så  myckytt  aft-  
korttas affårlige renttan"  (VA 3892:23) 

1561  tilit: autiot koukut otettiin huomioon merkitse- 
mällä tilien alkuun pitäjäsummiin  vain  
maksavat veroyksiköt  (VA 3911:6-6y) 

1562  tilit: käytäntö kuten  1561 (VA 3939:4-5) 
1563  tilit: käytäntö kuten  1561 (VA 3965:2-3) 

1564  tilit: käytäntö kuten  1561 (VA 3997:3-4) 
1565  tilit: käytäntö kuten  1561 (VA 3994: 8-9) 
1566  tilit: autiot koukut otettiin huomioon merkitse- 

mällä maksamatta jääneet veroparselit räs- 
teiksi  (VA 4012:48  ja  :53v) 

1567  tilit: käytäntö kuten  1566 (VA 4025:49) 	Mikael Matsinp.  
1568  tilit: käytäntö kuten  1566 (VA 4037:40) 	sama  

1569  tilit: käytäntö kuten  1566 (VA 4049:106-110) 	sama  
1570  tilit: "ödies jordh", pitäjäsummina  (VA 4057:2)  sama 

ja  "ödis skatter  ', kihlakuntasummana  (VA 
4057:22v)  

autioluettelo:  "Ödis jordar  aff Hattula häredhe  
pro  anno  etc. 1570" (VA 4059: 1-4) 

1571  tilit: kadonneet 	 Eskil  Matsinp.  
1572  tilit:  "ödes  jorder  som  ingenn bruchar  och  liggia sama  

platt  i  öde  wtij Hattula härede"  (VA 
4089 :25v)  

autioluettelo: kadonnut  
1573  tilit:  "ödis  jordh"  (VA 4102:25v) 	 sama 

autioluettelo: kadonnut  
1574  tilit:  "ödes  jorder"  (VA 4111:28)  

autioluettelo: kadonnut 
huomautus sayujen puuttumisesta:  "her  schall 

setties mantalett  hos"  (VA 4111:28) 
1575  tilit:  "ödes  iorder  och  hemmann"  (VA 4122:21v)  sama 

autioluettelo: kadonnut  
1576  tilit: "tesse effter:ne  skattar och bönder  haffue sama 

legatt i  öde som ingen  brukatt haffuer  så-
som  presternis besegelede beeuis widare 

ei ole 

ei ole 

ei ole 
Jakob Sigfridinp. 

sama 
sama 
sama 

sama 
Mikael Nilsinp. 
Finckenberg 
sama 
sama 

Mikael Matsinp. 
sama  

Jöns Matsinp. Skytte  

Erik  Simoninp. 
Skalm (?)  
sama  

sama 	 sama 
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förmäler och är wtijför:de häredee som 
förmälis wtij kroketals bookenn" (VA  4134: 
23-23v)  

autioluettelo:  kadonnut  
1577  tilit:  "ödis jordh som ingenn  will  vptage eller  sama 	 sama  

bruke och ehnn långh tijdh haffua legatt i 
öde obrukat" (VA  4146:22v)  

autioluettelo:  kadonnut  
1578  tilit:  "ödis jordh såm ingenn  will  uptage eller  Mårten  Larsinp. 	sama  

brucke och tijdh långh haffua legadh 
obrukatt i öde" (VA  4157:25)  

autioluettelo:  kadonnut  
1579  tilit:  "ödijs jordh, som ingenn  will  optaga eller  sama 	 Klaus  Knutinp. 

bruka och  en  tidh  long  haffua legatt i öde 	 Suikkas 
obrukatth" (VA  4170:21v)  

autioluettelo: "Thesse effther:ne ödhis scattar 
sampt odis manttall finnes i Hattula herede 
sååm nu anno etc.  79  och  80  ähre öde 
bleffne, såsåm schatte manttals registher 
widare förmäler, och hwar kircke herde i 
sijnn geldh haffwer beseglith, såm här 
effther schriffwidh står" (VA  4185:60-69) 

1580  tilit:  "ödijs jordh som ingen  will  vptaga eller  sama 	 sama  
bruka och tidh longh haffuer legat i ödeh 
obrukatth" (VA  4184:22)  

autioluettelo:  yhteinen vuoden  1579  kanssa  
1581  tilit:  "ödes jordh som ingenn  will  vptage, eller  sama 	 sama  

bruke, och tijdt långh haffuer j öde 
obrukedt" (VA  4196:26v)  

autioluettelo: "Thesse effther:ne jordh haffuer 
till ödhe ligadt prå anno etc.  81, 81"  (VA  
4197:2-4v) 

1582  tilit:  "ödes jordh, såm ingen  will  vptagha eller  sama 	 sama  
bruke och tijdh lång haffue legedt ödhe 
obrukadhe" (VA  4209: 29-29y)  

autioluettelo:  yhteinen vuoden  1581  kanssa  
1583  tilit:  "ödis jordh som prestenäs försegling för-  Olof  Olofinp. 	Clemet Henrikinp. 

melle" (VA  4221:30)  
autioluettelo: "Thesse cffther:ne schattehemman 

haffue enn tijdh longh legahd öde aff Hat- 
tula preste geldh, och inthz haffuer hafft 
rådh vthgöre åhrlige vthskylder. Enndoch 
the nogre haffue begynnt bruke iordh, och 
wele framdeles betale schatten till anno 
etc.  84"  (VA  4222:42-43v) 

1584  tilit:  "ödes jorder som presternes förseglinger  Jakob  Melkiorinp.  Jakob  Andersinp. 
widare förmäler" (VA  4230:31) 	 Katinala 

autioluettelo: "Thesse effter:nne schattar ähre 
öde vdi Hattula härede anno etc.  1584.  
Endogh ther ähre nogre såm haffue ann-
tagit och framdelis uille ythgiöre skatten aff 
såm  85  rekenskap skall föruele och till yisse 
vnder presternes forseglingar" (VA  
4231 :42-43y) 

1585  tilit:  "odis jordh som presternes beseglede  Olof  Larsinp. 	Mats  Simoninp. 
widere förmäler" (VA  4238:32v) 	 Arpalaks 

autioluettelo: "Thesse wårå ödhe pro anno etc.  
85  som ingen wille brucha eller optaga" 
(VA  4239:50-51v) 

1586  tilit:  "ödhes jordh som presternes besägladhe  sama 	 sama  



widhare förmäler" (VA  4247:34-34v)  
autioluettelo: "Thesse wårå ödhe pro annå etc.  

86"  (VA  4248:43-44v)  
lampuotivouti: "Ödhes jordh som ähr wdij Hat-

tula häredhe pro anno etc.  86"  (VA  4252: 
7-11) 

1587  tilit:  "cronogodz, som vthschriffuit är effther  sama 	 sama  
Greffe Axels egen Tord ransackning, huilche  
Israeli  Pålsonn landbofougtenn skall giöre 
rede före. Ther opå greffue Axells breff 
datum thenn  4  nouemnrij anno etc.  86"  
"ödis heman som presternes försäglade 
lengder förmäle vthi huar sochnn för  sigh"  
(VA  4259:34-35y)  

autioluettelo: "Ödes jordh pro anno etc.  87  aff 
Hattula heredh sosom presterna haffua för- 
selgln" (VA  4260:44-46) 

1588  tilit:  "ödis och cronejord som presternes be-  Jakob  Melkiorinp.  Erik  Knutinp. 
seglade lengd widare förmäler" (VA  4268: 	 Kuurila  
35y-36)  

autioluettelo: "Ödes heman och cronegodz  af  
Hattula härede pro anno etc.  88"  (VA  
4269: 29-31v) 

1589  tilit:  "crone  godz som goduillighenn haffua  Olof  Larsinp. 	Hans  Pålsinp. 
giffuidt  sigh  wnder cronan hwilkedt land- 	 Juusteen 
fougtenn  Claus  Michillssonn schall giöra 
redho före" (VA  4278:33)  
"ödes hemen såsom presternes förseglede 
lengd videre förmäler' (VA  4278:33y)  
"vtfattige och vtarmadhe bönder som 
effther Konungl. Maitt:z breff och greffue 
Axels breff ähr tilgiffuidt såsom presternes 
förseglede lengd widere förmäler dagz-
werker wndantaganndes" (VA  4278:34)  

autioluettelo: "Ödes lengd sosom presternas 
försegling förmeller pro anno  1589"  ja jat-
kossa:  "Anno etc.  89  nedgass jagh  Hans  
Påvalsånn taga bewiss aff presterna opå the 
utharmade och elendige sampt ödis bönder 
aff Hattula häredt effter the äge inthet wdij 
theris uåldh wthan allenest blåt lijffuedt" 
(VA  4279:41-52y)  

lampuotiyouti: "För thetta effter:ne haffwer  Claes  
Michelsson giördt reckenskap pro anno etc.  
1589,  som ähr för the godz som optagne 
ähre aff ödhe och schriffne til cronne 
hemman, i Säxmäki, Hattula, Hauhå och 
Öffre häreder vdi Taffuesthus lään" (VA  
4287:1).  Lyhennys:  "ödhes och obesatte 
hemman, såsom dett finnes vdi jordabåken 
hwar sochn för  sigh  antechnedt, och är 
vnder samme ödis hemman" (VA  4287:8v) 

1590  tilit:  "krone  jord och ödes godz sampt oför- TomasJohaninp.  sama  
mögne bönder som presternes forseglade 
länngd widere förmeller". (VA  4290: 
35-36)  

autioluettelo: "Ödis gåtz ähr vti Hattula häredä, 
som inthet hade rodh att bettala Konungs 
rettigheett anno etc.  90,  yndantagandes  
crone  gåtz" (VA  4291:23-24v)  
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lampuotiyouti: "För thetta effter:ne hafuer  Claus  
Michilson giortt rekenskap för the skatte 
godzen, som  ano  etc.  87  blef wederkentz 
till crono hemman wthi Tafuesthws lähn, 
pro anno etx.  90  och  1591"  (VA  4295:4).  
Lvhennys: "ödis heman wthi för:ne  3  
håreder, som enny äre obesithne, och jorde 
boken yidere förmäler pro anno etc.  90  och  
91"  (VA  4295:15v) 

1593  tilit:  "ödis godz samptt oförmögne som ingen  sama 	 sama  
rådh haffue cronones rettighetter till at 
wtgiöre effter som presternes förseglade 
längd widare förmäler" (VA  4312:34-34v)  

autioluettelo: "Ödis gåtz ähr ythi Hattula häre-
de, som inthet hade rodh till att bettala 
Konungs rettigheett anno etc.  93, 94,  yndan-
tagandes  crone  gåtz" (VA  4313:29-31) 

1594  tilit:  "ödis godz sampt oförmögne som ingenn  sama 	 sama  
rådh haffue cronones rettighetter till att 
giöre effter som presternas förseglade 
längder widere förmäler" (VA  4319:36y)  

autioluettelo:  yhteinen vuoden  1593  kanssa  
1600  tilit:  "en  är wdi för:ne härede ödes schatter, som  Mårten  Henrikinp.  Per  Joeninp. 

inthz förmå cronones retigheter wtgöre efter 	 Pistolhielm (?) 
som presternes förseglede lengder widare 
förmäler" (VA  4344:41-41v)  

autioluettelo: "Thesse effter:ne ehre platt öde 
och vthfatige i Hattula häredh pro anno  600  
och  601"  (VA  4345:36-39) 

1601  tilit:  "än ähr wdi häräde ödhes schattar som  sama 	 sama  
inthz förmå cronones rettigheter ythgöre 
efter som presternes försegelede lengder 
widare förmäler (VA  4351:46-46y)  

autioluettelo:  yhteinen vuoden  1600  kanssa  
1602  tilit:  "ödes godz som  plat  öde ligie som prester- ? 	 sama  

ternes försäglade lengd widare förmäler" 
(VA  4358:42y)  

autioluettelo: "Öde wdi Wictis soknn pro anno 
etc.  1602",  yastaava otsikko muistakin  pitä- 
jistä (VA  4359:22-25) 

1604  tilit:  ödes hemman vdi för:ne heredt som pladt  Tomas  Jönsinp. 	Henrik  Perinp. 
öde, der ibland och någre nys wptagne opå 	 Tandefelt 
frijheter ähre, effter som stådthollarens 
Tönne Jörenssons ransakningz lengder 
widere förmäler" (VA  4367:40-40y)  

autioluettelo:  kadonnut  
1606  tilit:  "ödes hemman wthij för:ne herrader efter Eskel Perinp. 	sama  

som  Johan  Otteson ransackningh widare 
förmeler" (VA  4378:29-30)  

autioluettelo: "Ödes lengd" (VA  4379:319-323)  

PORVOON LÄÄNI  

1571  tilit:  "sköfllat och förbrände aff rysszen och öde Lydik Nilsinp. 	fören Jakobinp. 
öde aff fatigdom, som lengdenn förmeler" 
(VA  3320:30v-31)  

autioluettelo: "Öde och förbrende heman i 
Borgo län anno  1571"  (VA  3323:138-147y) 

1572  tilit:  "thenne effter:ne godz, skattar och skatt-  sama 	 Nils  Mikaelinp. 



markär yti Borgo och Rasborgz lään äre 	 Ähy 
brende och sköfflede aff rydzenn och elliest 
ödhe wordne igenom fattigdom" (VA  
3330:20v-21)  

autioluettelo: "Lengdenn opå  alle  ödegodz och 
the förhäriede och förderffuade ähr aff 
rydzenn wdi Borgo och Rasborgz läänn pro 
anno etc.  72"  (VA  3335:148-155),  toinen 
otsikko:  "Thenne effter:ne äre sköfffede 
förbrände och öde aff fatighdom anno etc.  
72"  

tilit:  "thesse effter:ne skattar bleffue sköfflade  Sigfrid  Sigdridinp.  Henrik  Larsinp. 
och förbrende vtaff rysenn vdij Pärno och 	 Creutzhammar 
Pyttis sochner anno  71.  Ther på haffue the 
bekommit frihett j trij åhr, ther på K.  M.  
breff datum  16.  junij anno etc.  71"  (VA  
3336:33) 

1573  tilit:  "thenne efther:ne godz skattar och schatt- Lydik Nilsinp. 	Nils  Mikaelinp. 
marcker wti  Borgå  och Rasborgz länn äre 	 Aby 
brände och sköflede aff rydzenn och elliest 
öde wordne igenom fatigdom" (VA  3338: 
24-24v)  

autioluettelo: "Thenne effter:ne godz äre för- 
ödde all fienderne och elliest aff fadig- 
domen wthi  Borgå  och Rasborgz länn anno 
etc.  1573"  (VA  3341:76-83)  

tilit:  "thesse effter:ne skattar blefwo sköfflade  Lars  Andersinp. 	Henrik  Larsinp. 
och förbrende aff ryssenn ydi Pärnno och 	 Creutzhammar 
Pyttis sochnner, anno etc.  71.  Ther på 
haffue the bekommith frihett i trij år. Ther 
på K.  M.  Breff, datum  16.  junij anno etc.  
71"  (VA  3342:35) 

1574  tilit:  "thenne effter:ne godz och skattar wti Måns Syeninp. 	Clemet Erikinp. 
Borgålänn äre wthi öde igenom fatig- 
domen" (VA  3345:21)  

autioluettelo: "Lengden opå the ödes godz wthi 
Borgolän som aff fatigdom och elliesth 
ytarmade ock förödde äre anno etc.  1574,  
aff fienderne och vårt egit krigz folch" 
(VA  3347:53-61) 

1575  tilit:  "thenne effter:ne godz och skattar wti  sama 	 sama 
Borgå  länn äre vti öde igenom fadigdomen 
och aff fienderne och wårtt egitt krigzfålch 
förödde, ther opå  en  besigland lengd 
beschrifluen anno  74  och sedan är ingen  af  
them  besitne eller vptagne" (VA  3354:27)  

autioluettelo:  käytetty vuoden  1574  luetteloa  
1576  tilit:  "thenne effter:ne godz och schatter wtij  sama 	 sama  

Borgolän äre öde igenom stor fattigdom 
och löper som hans lengd förmäler" (VA  
3363:19-19v)  

autioluettelo: "Lengden  påå  the öhdes godz ythi 
Borgolän som aff fatigdom och elliesth 
wtarmade och förödde äre anno etc.  1576"  
(VA  3364:174-181) 

1577  tilit:  "sköfflat och förbrende aff ryssen och öde  Johan  Sigfridinp.  Henrik  Lydikinp. 
aff fattigdom som lengdenn förmäler anno 	 Jägersköld  
etc.  77"  (VA  3370:20-20y)  

autioluettelo: "Thenne effter:ne gådz skattar och 
rööker wthi Borgolenn ähre rappade och 
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brende aff ryssenn och ellies[ öde vorden 
igenom fatigdom anno etc. 	1577"  (VA  
3372:21-27v)  

autioluettelo: "Thenne effter:ne röcker i Borgo 
länn ahre skofflatt och brende aff ryssen 
anno  77"  (VA  3371:93-96v) 

1578  tilit:  "thenne effter:ne godz, skattar och röker  
äre ödhe igenom fattigdomen som lengden 
förmäler" (VA  3377:21y-22)  

autioluettelo: "Thenne effther:ne godz, schattar 
och rööker wdi Borgolhenn ähro förlam 
och öde wordne igenom fatighdom anno 
etc.  78"  (VA  3379:35-40y) 

sama sama  

1579  tilit:  "thenne effter:ne ödes godz, skattar och  
röker äre ödhe aff fattigdom som lengdenn 
förmäler" (VA  3384:23v-24)  

autioluettelo:  "En  lengd opå the skatter och 
röker som öde och vtarrne4 ähre vdi 
Borgo lähn anno etc. 	1579"  (VA  3385: 
51-59) 

Thomas Henri-  
kinp. Hangelby 
(?) 

Lydik Nilsinp. 
Jägerhorn 

1580  tilit:  "thenne 	effter:ne 	godz 	och 	skattar 	och  
röker äre öde aff fattigdom som lengdenn 
förrneler" (VA  3389:20v)  

autioluettelo:  kadonnut  

sama sama  

1 581  tilit:  "thenne effter:ne godz skattar och röker  
äre ödhe aff fattigdom som lengden för-
meler" (VA  3395:31)  

autioluettelo: "Thenne effter:ne äre öde och 

sama sama  

armme wårdne aff fatigdom och elfest aff  
then  gestning the aff krigzfolckett hafftt 
haffue ner the aff och till emooth fienden 
förreijst haffue anno etc.  1581"  (VA  3396: 
58-69v) 

1585  tilit:  "thenne eftersch:ne skattar och rökier ehre  ei ole 	 Thomas  Henrikinp. 
ode efter som lengderne förmäler och inthz 	 Hangelby (?) 
wtgörs huarchenn schatt eller mansdrecter" 
(VA  3412:33v)  

autioluettelo:  kadonnut  
1586  tilit:  "thenne effther  me  schattar och röcher ähr  ei ole 	 sama  

öde effther som lengdenn förmäler och 
inthz vthgiöre huarkenn skatt eller gärder" 
(VA  3418:29v)  

autioluettelo:  kadonnut  
1587  tilit:  "thesse effter:ne skattar och röcher ähre  ei ole 	 sama  

öde som lengdenn förmäler, och inthz 
vtgörs huarckenn skatt eller gärder" (VA  
3424:28)  

autioluettelo:  kadonnut  
1588  tilit:  "haffuer Jörenn Andersonn landbo fougte Måns Sveninp. 	Gabriel  Matsinp. 

wederkendz vnder cronon som öde legat 
haffue som lengden widare förmäler med 
wisse och owisse partzeler" (VA  3429:32y)  
"änn ligge slätt öde som lengden widare 
förmäler, som ingenn besitit haffuer" (VA  
4329:33v)  

autioluettelo: "Register opå ödeshemman aff 
Borgo lähnn med thet som Jorenn  Anders-
son  landbo fougde haffuer wederkendz och 
elfest öde liggia obrukat pro anno etc.  
1.588"  (VA  3434:159-164v)  



lampuotiyouti: "För thette effter:ne haffer Jören  
Anderson  giordt rekenskap pro anno etc.  
1588  som ähr för the godz som optagne  

re  aff öde och schriffne till crono hemen 
..antechnade ähre som jordboken utvijser" 

(VA  3438:6),  lyhennyksissä: "ödis hemen"  
ja  "hemen som på frijheet optagne ähre" 
(VA  3438:16v-17) 

1589  tilit:  "ähnn haffuer för:ne Jören  Andersson  Johan  Sigfridinp.  Henrik  Jönsinp. 
wederkendz ynder crononn som öde legatt 
haffuer med wisse och ouisse partzeler som 
lengdenn widare förmäler" (VA  3440:38)  
"ödes hemann som lengdenn widare för- 
meler, som ingen besitter eller bruker vdi 
för:ne Borgo lähn" (VA  3440: 39)  

autioluettelo: "Ödislengden öffuer Bårgå  Jään  
pro anno etc.  89"  (VA  3441:40-42) 

1590  tilit:  "haffuer Jörenn  Andersson  landbo fougde  sama 	 sama  
wederkendt wnder crononn som öde lagats 
haffuer med wisse och owisse partzeler, 
som lengdenn widere förmäler" (VA  3347: 
33-33v)  
"platt öde som lengden widere förmeler" 
(VA  3347:34v)  

autioluettelo: "Öde skatt ock manntaledt pro 
anno  90"  (VA  3448:36-37y) 

1592  tilit:  "öde som ödis längden förmäler" (VA  Nils  Perinp. 	Lydik Henrikinp.  
3454:36) 	 Jägersköld  

autioluettelo:  kadonnut  
1593  tilit:  "änn ligger slätt öde wthi  Borgå  lähn som  sama 	 sama  

ödes lengdenn widere förmeler" (VA  3461: 
60v-61)  

autioluettelo: "Ödis lengdenn på Bårgå länn pro 
anno  1593"  (VA  3462:58-64) 

1594  tilit:  "ähnn ligger slätt öde i  Borgå  länn som MatsJohaninp. 	sama  
ödes lengden wiidere förmäler" (VA  3465: 
35v)  

autioluettelo:  kadonnut  
1598  tilit:  "ligger i öde som försegladt lengdenn der  Mikael  Mikaelinp. OlofJakobinp. 

om widare förmäler" (VA  3474:60v) 	 Grubbe 
autioluettelo: "Öde och förfallit manttals lengd 

öffuer Bårgå läänn anno etc.  1598"  (VA  
3475:85-92y) 

1599  tilit:  "ligger i öde som ödis lengden der om  sama 	 sama  
wijdare förmäler pro anno etc.  98  och  99"  
(VA  3477:60)  

autioluettelo:  kadonnut  
1600  tilit:  "ödes skatter som ingen besitter effther som  Jakob  Andersinp.  Hans Wittenberg  

jordaboken uidare förmäler" (VA  3485:19)  
autioluettelo: "Ödes lengdh aff Bårgå lhän pro 

anno  1600"  (VA  3486:41-43) 
1601  tilit:  "ödes skatter, som ingen besitter, effther  sama 	 sama  

som lengdenn och jordebookenn widare 
förmäler" (VA  3494:21)  

autioluettelo: "Ödes lengd aff Borgålän pro 
anno etc.  1601"  (VA  3495:39v-41) 

1603  tilit: puuttuvat 	 Anders  Henrikinp. Mickael Andersinp. 
autioluettelo: "Ödis lengd öffuer Bårgo länn 

anno etc.  1603"  (VA  3505:58-68v) 
1604  tilit:  "öde ydi för:ne heredt, effter som Arfuedh  Tomas  Henrikinp.  sama  
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Tönnesons ransackningh förmeler" (VA  
3508:20)  

autioluettelo:  kadonnut  
1605  tilit:  "ode vdi för:ne heredt som lengden för-  Erik  Erikinp. 	Salomon  Joeninp. 

mäler" (VA  3518:19)  
autioluettelo:  kadonnut  

1606  tilit:  "öde och förfalne vti Bårgå länedt,  Johan  Knut  Mårteninp.  Per  Andersinp. 
Ottessons ransakningh förmäler dett 
samma" (VA  3525:26v)  
"ödhe wthi för:de herede som lengden för- 
mäler. Efther  Johan  Ottessons ransakning 
som  holler  her emot lijkmätigt" (VA  3626: 
26)  

autioluettelo:  kadonnut  
1607  tilit: kadonneet 	 Bertil  Henrikinp.  Mikael  Larsinp. 

autioluettelo: "Odes lengd öffuer Bårgå  Zhen  
pro anno  1608,  ifrå Johannis  1606  till  Jo- 
han 1607"  (VA  3534:1-14)  
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Liitetaulukko 1. Axel Leijonhufvudin maantarkastuksen  (VA  4265a) kylvö kappoina, tämän 
suhde koukun normikylvöön prosentteina, vuoden 1624 karja- ja kylvöveron  (VA  4478a) 
kylvö kappoina ja MHA:n vanhimman kartan kylvö kappoina Hattulan kihlakunnan kylis- 
sä. 

Hurttala 1644 83.0 535  H 	9 	3/1, 1691 1 093 
Metsäkylä 336 101,8 165 
Pekola 552 65,7 520  H  10 	3/1-2, 1702 436'/2  
Ventola 264 103,5 255 
Luolaja 540 (osa kylää) 111,1 

Rahkoilan neljännes 
Rahkoila 780 	 74,6 750 H10 	7/1-2, 1693 4 609 
Mierola 324 (osa kylää) 98,2 
Saari 168 70,0 H 10 	11/1-2, s.a. 110 	3/16 
Tenhiälä 462 54,0 495 H 10 	11/1-2, s.a. 651 	1/6 
Katinala 468 57,8 360 

Kernaalan neljännes  
AL  kapat 	% normista  1624  kapat karttasignum karttakylvö  

Selänoja 720 200,0 
Karhi  384 134,7 330  H  17 	8/1-1, 1705 744 
Kara  72 80,0 240  ..  
Layino 360 85,7 450  H  18 	1/1, 1693 1 184 
Ryttylä 558 120,0 420  H  18a 7/1-2, 1692 1 114 
Kernaala 336 (osa kylää) 62,2 
Monikkala 288 91,4 
Vanaantaka 612 113,3 90 

Hikiän neljännes 
Hikiä 312 57,8 60 
Ridasjärvi 720 160,0 520 
Kuru 468 78,0 150  H  17 	9/1,1693 720 
Erkylä 468 124,8 210  H  17 	2/1,1692 448 
Hausjärvi 504 105,0 285 
Hamina 72 120,0 120 
Oitti 486 81,0 420 
Torhola 342 87,7 60 
Syvänoja 72 160,0 60 
Rutajäryi 144 120,0 120 

Viralan neljännes  
AL  kapat 	% normista  1624  kapat karttasignum  karttakylvö 

Virala 1 092 80,0 
Kuotola 252 72,5 150 H 22 	16/1-1, 1705 288 
Räikälä 120 72,7 
Tarinmaa 438 97,3 180 
Hiittinen 288 80,0 360 
Nuoliala 120 (osa kylää) 72,7 H 23 	3/1,1707 430 '/, 
Uhkoila 180 (osa kylää) 66,7 
Melkkola 360 150,0 300 
Teryakoski 172 68,6 
Rehakka 72 18,5  

Hurttalan  neljännes  
AL  kapat 	%  normista  1624  kapat 	karttasignum 	karttakylyö  
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Leiniälän neljännes  
AL  kapat 	% normista  1624  kapat 	karttasignum 	karttakylyö  

Teuro 
Susikas 
Pyhälahti 
Könnölä 
Halkokorpi 
Sääksjärvi 
Hakinmäki 
Pelkola 
Leiniälä 

384 
228 
156 
126 
108 
48 
84 

822 (osa kylää) 
1 008 

98,5 
116,9 
104,0 
140,0 
60,0 

106,7 
70,0 
74,1 
80,0 

135 	H 10 4/1-2, 1699 	213 5/8 
30 

150 
60 

150 	H 10 4/1-2, 1699 	273'/2  
. . 	H 10 4/1-2, 1699 1 386 5/16 

720 

Sattulan  neljännes  
AL  kapat 	%  normista  1624  kapat 

	
karttasignum 	karttakylvö  

Sattula 
Nihattula 
Hvrvälä 
Kouyala 
Koski 
Takajärvi 

Tenhola 
Suontaka 
Mervi 
Kerälä  
I  halempi 
Vuohiniemi  

1 271 
1 026 

564 
72 (osa kylää) 

132 
240  

Mervin  neljännes 
408 
288 (osa kylää) 
888 
360 

120  

	

101,0 
	

855 	H 10 9/1-2, 1698 1 215 13/14 

	

124,4 
	

870 

	

89,5 
	

525 

	

80,0 
	

H 9 11/1-2, 1699 	227 

	

67,7 
	

150 	H 9 10/1-2, 1708 	180 

	

72,7 
	

675 

	

85,0 	180 

	

34,0 	390 

	

87,1 	630 

	

100,0 	240 

	

80,0 	840 	H 9 5/1-2, 169? 1 900 253/360 

	

100,0 	135 

Turenki 
Korpi 
Puujaa 
Turkhauta 
Kerkkola 
Kiipula 
Konttila 
Kilpiälä 
Hiittinen 
Rastila 

Turengin neljännes  
AL  kapat 	% normista  

936 
54 

234 
300 
162 
36 (osa kylää) 

144 
90 
90 

252  

1624  kapat 	karttasignum 	karttaks hi)  
780 	H  23 13/1-2, 1705 1 877 14/15 

75 
360 
435 
150 

225  

H 91 	4/1-1, 1708 	681 

60,0 
60,0 
65,0 
71,4 
77,1 
60,0 
60,0 
60,0 
60,0 
60,0 

Mäskälän neljännes  
AL  kapat 	% normista 

Idänpää 	312 
	

57,8 
Mäskälä 	696 
	

61,1 
Kirstula 
Luhtiala 	810 
	

77,1 

1624  kapat 	karttasignum  
120 
360 	H  90 5/1-2, 1702  
.. 	H  89a 18/1-2, 1703 

335 	H  90 2/1-2, 1702  

karttakylvö 

1 188 
894 1/8 
663 
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Koljalan neljännes 
Koljala 588 51,6 H 89a 20/1-2, 1703 1676 9/10 
Perinkää 216 60,0 
Kangas 252 336,0 120 
Kappoila 84 56,0 75 
Salo 324 (osa kylää) 69,7 
Syrjäntaka 90 75,0 120 
Heinäjoki 144 60,0 
Ikaaloinen 300 62,5 240 

Miemalan neljännes  
AL  kapat 	% normista 1624  kapat karttasignum karttakylvö  

Miemala  1 	116 79,1  435  H  90 3/1, 1693  ja  675  
H  90 3/2, 1703 1 015'/2  

Hattelmala 672 59,7 315  .. ..  
Kankaantaka 222 (osa kylää) 49,3 330  H  89 5/1-2, 1703 851 

Vuorentaan neljännes 
Vuorentaka 570 	 57,6 585 H 91 13/1-2, 1703 1 407 3/4 
Luolaja 1164 62,6 615 H 91 3/1-2, 1706 2 999 
Parola 372 65,3 360 H 91 13/1-2, 1703 1 275 
Järviö 126 35,0 120 H 91 13/1-2, 1703 292 2/5 

Oinaalan neljännes 
Asemi 72 80,0 
Nevilä 300 66,7 
Oinaala H 90 9/1-2, 1694 1 091 
Muurila H 90 4/1, 1694 616 

Hyvikkälän neljännes  
AL  kapat 	% normista  1624  kapat  karttasignum karttakylvö  

Launonen 450 103,4 120 
Vähikkälä 414 76,7 150 
Vehmainen 330 122,2 
Sauvala 324 83,1 90 
Kaloinen 726 91,3 
Haapaniemi 144 120,0 
Irjala 252 120,0  
1-Iyvikkälä 435  

Vihtijärven neljännes 
Sajaniemi 624 	 83,2 405 H 49 2/1,1693 708 3/8 
Loppi 576 96,0 700 H 47 6/1,1699 933 1/3 
Arofampi 252 93,3 120 
Hyvinkää 744 101,2 
Läyliäinen 540 100,0 480  
Vaskijärvi 162 60,0 
Joentaka  H 49 2/1, 1693 284'/2 
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Pahajärven neljännes  
AL  kapat 	% normista  1624  kapat  karttasignum karttakylvö 

Ahoinen  1248 173,3 420  
Ourajoki  378 168,0 270  
Topeno  660 157,1 390  H  48 	6/ 1, 1693 501'/2  
Salo 192 61,0  .. 
Räyskälä  198 101,5 240  
Tevänne  108 180,0 105  
Pilpala  252 140,0 120  
Hunsala  288 120,0 300  
Siikala  234 91,8  
Tuorila  216 60,0  
Nyhkälä  180 92,3  
Karkkila  102 75,6  
Vattoila  144 73,8  
Järvenpää  90 85,7  

Hvnnälä  

Vihdin neljännes  
AL  kapat  

214  (osa kylää)  
% normista  

288,0  
1632  kapat  (VA 3516)  

.. 
Oravala  216 240,0 160  
Ratila  108 240,0  .. 
Tarttila  144 960,0 60  
Niuhala  288 160,0 255  
Suksela  486 270,0 330  
Vanhala  738 213,9 645  
Maikkala  216 180,0 160  
Olkkala  576 480,0  .. 
Haayisto  846 470,0 752  
Kourla  576 384,0 350  
Verkatakkila  288 320,0 225  
Kirvelä  414 460,0 245  
Kaukela  108 180,0 90  
Lahnus  558 930,0 395  

Vanjärven neljännes 
Ahmos 774 	 645,0 695 
Vanjärvi 504 240,0 510 
Niemi 342 285,0 180 
Kaharla 270 225,0 260 
Vanjoki 414 230,0 400 
Härtsilä 666 444,0 920 
Koikkala 216 360,0 155 
Taipale 234 195,0 160 
Pääskylahti 558 265,7 .. 
Irjala 486 270,0 



Kaukijärven  neljännes  
AL  kapat 	%  normista  1632  kapat 

Vanhakylä  612 	 170,0  
Paijala 	864 	 240,0 	.. 
Nummenpää  990 	 275,0 	411  
Leppälampi  238 	 264,4 	160  
Tuohilampi  240 	 266,7 	90  
Suontaka 	630 	 350,0 	335  

Elpiön neljännes 
Korkeaoja 	108 	 180,0 
Heimola 	504 	 186,7 
Viyoila 	522 	 248,6 
Pälölä 	324 	 270,0 
Raduksela 504 	 420,0 
Hyrsylä 	918 	 218,6 
Salo 	450 	 250,0 
Mettula 	310 	 172,2 
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Liitetaulukko 2. Vuosien 1600-1601 apuveron  (VA  3486 ja  VA  3495) kylvö kappoina, tä-
män suhde täysveron normikylvöön prosentteina, vuoden 1624 karja- ja kylyöveron  
(VA  3628c) kylvö kappoina sekä MHA:n vanhimman kartan kylvö kappoina Porvoon läänin 
kylissä. 

Huopalahden neljännes  
1600-1601 	%  normista  

kapat 
1624  kapat karttasignum karttakylvö 

Tölö  140 22,2 192  
Drumsö  2 11,4  
Lillhoplax  62 5,9 176  
Munksnäs  145 19,7  .. B  7 19/1-2, 1681 635  
Heikby  60 7,8 3.2 
Tali 195 46,4  
Kårböle  1 665 158,6 752  
Kånala  143 '/2  34,2  
Bredvik  90 28,6 112  
Mäkkylä  390 61,9  .. 
Otnäs  230 31,3 320  
Björnvik  185 29,4 32  
Klobbskog  240 100,4 224  
Konungsböle  60 25,4 64 
Kilo 120 57,1 96  
Storhoplax  195 13,8  

Kirkon neljännes  
1600-1601 	%  normista  

kapat 
1624  kapat karttasignum karttakylvö 

Kyrkoby  1 573 142,7 880  
Skattmansby  857 71,1 800  
Nackböle  170 64,8 96  
Tomtebacka .. ..  160  B  7 4/1-4, 1691 604  
Tolkby  280 53,3 304  
Övitsböle  356 84,8 240  B  50a 3/1-2, 1692 1 023 9/16  
Sillböle  180 85,7 128  
Brutuby  345 82,1 288  
Mårtensby  495 78,6 384  
Lappböle  480 114,3 352  .. 
Meilby  1 290 223,4 288  B  7 21/1-2, 1699 3 024 1/4  
Käinby  710 112,7 432  
Tavastby  1 063 72,3 640  
Vinitby ..  320  
Grannböle  128  
Kvarnby ..  192  
Gammalgård I  075 102,4  
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Dickursby  
Hanaböle  
Klemetskog  
Ripu  

Klemetskogin neljännes  
1600-1601 	% normista  

kapat  

	

1 233 	73,4 

	

830 	175,7 

	

2 085 	94,6 

	

1265 	120,5 

1624  kapat  

960  
416  

1 088  
640  

karttasignum karttakylvö  

Klockskog  1 240 118,1 560  
Ylä-Lepsämä  270 64,3 224  
Valkjärvi  435 103,5 288  
Paijala  375 89,3  .. 
Korpi  380 181,0 192  
Perttula  452 107,3 352  B  32 I/1-3, 1701 1 485'/2  
Uotila  765 121,4 304  
Ala-Lepsämä  435 133,3 160  B  33a6/1, 1702 1 	161  

Degerö  

Viikin neljännes  
1600-1601  

kapat  
% normista  1624  kapat  

160  

karttasignum 

.. 

karttakylvö  

.. 
Brändö .. ..  96  B  7 9/1, 1692 426 3/4  
Sonaby Malm  1 488 86,0 976  B  7 17/1, 1702 2 701  
Staffansby  820 43,4 688  B  7 28/1, 1692 2 895 5/6  
Skomarböle  393 92,3 384  
Fastböle  588 124,4 352  
Domarby  569 38,7 624  B  7 30/1-2, 1692 2 129 5/6  
Baggböle  167 19,9 416  

- Aggelby  201 27,3 304  B  7 21/1-2, 1699 1235 7/8  
Haxböle  150 71,4 128  .. 

Kaukijärven neljännes  
1600-1601 	% normista  

kapat  
1624  kapat  karttasignum karttakvlvö  

Alikerava  1 665 132,1 340  
Ylikeraya  1 137 135,4 182  B  50 2/1-2, 1702 2 305 3/4  
Tuomala  365 86,9 230  
Järvenpää  385 183,3 196  B  49 3/1-3, 1693 1 166  
Ruskela  345 83,1 164  
Rusutjärvi  702 95,5 312  
Tuusula  1 020 132,5 259  
Skavaböle  1 080 128,6 400  
Nahkela  637'/2  86,7 416  B  49' 8/1-4, 1700 2 075 3/4  
Palojoki  208  
Nurmijärvi  688  
Raala .. ..  256  .. 
Siippoo  370 88,1 240  B  49' 8/1-4, 1700 947 3/4  
Hyökkälä  195 92,9 70  B  49 3/1-3, 1697 722  
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Kirkon neljännes  
1600-1601 	% normista  

kapat  
1624  kapat karttasignum karttakylyö  

Hindsby 2 298 80,8 680'/2  
Kyrkoby 1 830 193,7 440  B  43 3/ 1-2, 1699 2 724 V2  
Savijärvi 435 103,6 192 
Nickby 1 612 96,0 64  B  43a 1/1, 1695 3 421 
Hertsby 910 96,3 328  B  43 1/1-2, 1693 1 795 
Borgby 1 212 115,4 470  B  42 2/1, 1710 3 299 15/16 
Paipinen 1 556 123,5 327 
Mårtensby 1 805 95,5  1 312 
Bölet 272 

Nevaksen neljännes  
1600-1601 	% normista  

kapat  
1624  kapat karttasignum karttakylyö  

Spjutsund 296 35,2 
Träskby 201 47,9 B 43a 10/1, 1694 668 
Nevas 267 23,1 B 43a 3/1-2, 1692 878'/2  
Löparö 105 100,0 32 
Boxby & 
Vaiport 53 4,2 1 188 
Hangelby 1 270'/2  201,7 654 
Kallbäck 270 165,6 108 
Massby 1240 147,6 368 B 43 7/1, 1693 3 124 
Skräddarby 240 57,1 B 43a 7/1, 1699 759 
Gesterby 1 035 63,1 608 
Pigböle 720 118,1 306 
Brobölet 510 214,3 130  

Sundomin neljännes  
1600-1601 	% normista  

kapat  
1624  kapat karttasignum karttakylyö 

Norrsjö 301 1 /2  28,7 272 B  42" 6/1-2, 1698 1 040  
Botby 576 
Mellungsby 320 27,7 304 B  7 18/1, 1694 1 015'/2  
Väster- 
sundom 634 43,1 864 
Kärr 105 61,9 
Husö 150 107,1 
Granö 25 11,9 
Gumböle 455 119,3 303 B 42d 6/1-2, 1698 733 5/8 
Håkonsböle 420 100,0 496 
Sottungsby 1335 127,1 992 
Östersundom 595 33,3 403 
I mmersby  1 014 69,0 792 B 43 2/1-3a, 1698 2 523 
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Särkijärvi  
Huuyari  

Korpin  neljännes  
1600-1601 	%  normista  

kapat  

	

990 	157,1 

	

1470 	155,6 

1624  kapat 

752  
1152  

karttasignum karttakylvö 

Tiilää  1 050 333,3 432  
Juornaankylä  3 090 490,5 1 672  
Siggböle  890 141,3 624  
Veckjärvi  540 257,1  
Bosgård  255 40,5  ..  B4 10/1, 1695 1 142  
Jackarby  315 75,0 396  B  2 10/1-2, 1704 2 077 3/4  
Illby  990 67,3 1184  
Klemetsby  210 50,0  .. B  2' 15/1, 1691 248  
Renum  180 42,9 704  
Ylike  495 78,6 288  B  1 5/1-2, 1700 1 208 3/4  
Norike  150 31,7 256  
Virvik  195 31,0 256  B  3 15/1, 1692 671  
Ebbo  630 85,7 608  B  4 12/1, 1708 2 376  
Fagerstad  120 38,1 32  .. 
Tirmo  60 28,6 80  B  2 4/1, 1692 252 1/4  
Sondby  150 47,6 64  
Pirlax  240 38,1 208  
Kardrag  60 28,6 64  
Pellinge  472  
Eknäs  384  
Kreppelby  480  

Varlax  

Kullon  neljännes  
1600-1601  

kapat 
180 

%  normista  

42,9 

1624  kapat 

208  

karttasignum karttakylvö 

Bengtsby  315 75,0 224  B  5 7/1, 1699 735'/2  
Orrby  225 53,6 144  
Storkroksnäs  180 34,3  ' 
Karleby  375 71,4 375  B P  10/1, 1692 395 1/4  
Björckbacka 
& Åminsby  345 131,4  B  5 9/1, 1707 1 	171  
Hindhår  1 890 100,0 1 520  B  1 3/1-2, 1691 2 988'/2  
Mickelsböle  840 100,0  B  1 1/2, 1691 2 075 1/4  
Kullå  2 850 123,4 1 200  .. 
Svartbäck  780 165,1  .. B  5 9/2, 1707 954  
Sköldvik  390 92,9 88  
Vahijärvi  1 395 332,1 96  
Nalkkila  825 261,9 784  
Vakkola  795 253,4 496  
Söderveckoski  960 91,4 368  
Emsalö  184  
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Mäntsälän neljännes  
1600-1601 	% normista  

kapat  
1624  kapat  karttasignum karttakylvö  

Norrveckoski  1 140 135,7  . 	. 
Andersböle  825 131,0 624  B  1 5/1-2, 1700 1 531'/2  
Laukkoski  4 110 103,0 2 008  
Kiryeskoski  1980 628,6 696  
Heyonselkä  1 380 328,6 592  .. 
Laha  540 257,1 304  B  5 5/1, 1704 1118'/2  
Kupsenkylä  780 148,6 512  B  5 4/1-2, 1701 1 059'/2  
Halkia  1 050 250,0 408  B  1 7/1, 1693 1 343'/2  
Nummenkylä  1 680 400,0 608  
Hiryihaara  780 247,6 244 
Herman-  
onkimaa  750 238,1 272  B  30 2/1, 1704 904  
Soukkio  930 442,9 304  
Selinkää  1 590 378,6 672  
Mäntsälä  2 400 381,0 964  B  30 2/1, 1693 2 632  
Sääksjäryi  1 605 254,8 608  B  30a' 11/1, 1693 1 603  
Puhar- 
onkimaa  1 680 800,0  B  3 18/1-2, 1697 1 628 3/4  

Wessön  neljännes  
1600-1601 	%normista  

kapat 
1624  kapat karttasignum karttakylyö 

Monninkylä  2 490 237,1 1 552  
Karsby  1 890 180,0 1200  
Saxby  1 170 98,3  B  5 10/1, 1693 4 761'/2  
Teisala  375 133,9  .. 
Finby  195 92,9  B  3 14/1-2, 1700 1 180 1/8  
Bjurböle  120 38,1  .. B  2 2/1, 1691 798  
Lillkroksnäs  225 107,1 448  .. . 	. 
Brattnäs  645 51,1 416  B  2' 14/1, 1699 2 176 7/8  
Seitlax  210 33,3  B  3 16/1-2, 1697 2 374  
Hommanes  300 33,6 144  B  3 13/1-2, 1697 1287 1/4  
Västerby  180 23,4  .. 
Kurböle  210 40,0 232  
Londböle  270 32,1 68  
Baggböle  120 38,1  .. 
Skavaböle  480 57,1 432  .. 
Kråkö ..  448  B  2' 14/1, 1699 298  
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Idlaxin  neljännes  
1600-1601 	% normista 

kapat  
1624  kapat karttasignum karttakylvö  

Idlax 1 320 157,1 128 
Pitkäpää 870 138,1 304 B 38 16/1-2, 1694 1 074 
Våtskär 330 157,1 
Sondarö 300 142,9 48 
Rösund & 840 88,9 128 B 38 23/1, 1693 773 
Hörslök  320 .. 
Härkäpää  1 590 233,0 512 B 37 10/11, 1694 626 
Sarvsalo 1 755 167,1 624 B393/1,1688 1 648 
Kärpä 420 100,0 420 B 38 8/1-2, 1700 533 1/3 
Gerby 1775 241,5 
Labby 480  

Strandin  neljännes  
1600-1601 	%  normista  

kapat  
1624  kapat karttasignum karttakylvö 

Garpom 2 010 478,6 
Embom 1170 278,6 
Tetom 2 160 193,9 640  B  38 1/6, 1695 1 819 
Forsby 1 110 176,2  . 	.  
Gislarböle 810 257,1 32 
Garpgård 600 68,6 432 
Torsby 810 221,4 560 
Särklax 1282'/2  305,5 264 
Sarvlax 5 580 247,2 
Hardom 1980 377,1 
Hoporo 1 065 338,1 
Kyrkoby 1252 '/z  325,3 184  

Vasarby  
Lappträsk  
Ruom 

Sävträskin  neljännes  
1600-1601 	%  normista  

kapat  
1 320 	235,7 
2 520 	400,0 
1822'/2 	289,3 

1624  kapat karttasignum karttakylyö  

Eskilom 1327'/2  292,8 720 
Sävträsk 7 170 418,1 
Forlorn 8 392'/2  999,1 
Greynäs 1065 253,6 352 
Övitsböle 1 620 514,3 464 
Backböle 2 820 895,2 1 168 
Kankböle 1920 609,2 496 
Skomarböle 3 120 990,5 
Mörsköm 5 160 567,0  2 192 B315/1-2,1695 1 543 
Michels-  
piltom  2 235 304,1 784 
Labbom 2 310 507,7 864 
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Tervikin  neljännes  
1600-1601 	%  normista  

kapat 
1624  kapat karttasignum karttakylvö 

Drombom  2 195 522,6  
Kuuskoski  5 400 321,4  B  38 6/1, 1695 1 438  
Rike  1 005 239,3  
Forsby  2 655 210,7  
Bergby  960 228,6  .. 
Gammalby  2 685 213,1  .. B  36 16/1, 1707 2 611 '/2  
Erlandsböle  1 245 169,4 298'/2  B  36 9/1, 1694 1 242  
Pålböle  560 266,7 224  B  38 19/1,1693 921  
Greggböle  270 85,7 192  B  37 5/1, 1694 416  
Baggnäs .. ..  320  .. 
Tervik  1 765 140,1 560  B  39 10/1-2, 1694 1 854  
Veka B  38 6/1, 1695 1 781  
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Liitetaulukko 3a. Hattulan kihlakunnan rälssilampuodit (lähteet 1559 =  VA  3871, 1563 =  
VA  3967, 1566 =  VA  4013, 1570 =  VA  4059, 1571 =  VA  4071, 1572 =  VA  4090, 1573 =  
VA  4102, 1577 =  VA  4147, 1585 = 4239, 1607 =  VA  4386). 

Hattulan pitäjän rälssilampuodit. 

1559 1563 1566 1570 1571 1572 1573 1575 1577 1585 1607 
Vallanperä 1 — 1 1 1  I  1 1 1 1 1 
Kärsälä 1 1 1 1 1 1 1  I  1 1 1 
Katinala 2 4 4 4 4 2 1 1 3 3 5 
Luolaja 1 1  I  1 1 2 2 1 1  I  1 
Mäenpää 1 — — 1  I  1 1 1 1 1 — 

Rahkola — — — — — — — — — 4  5  
Yhteensä 6 6 7 8 8 7 6 5 7 11 13 

Janakkalan pitäjän rälssilampuodit. 

1559 1563 1566 1570 1571 1572 1573 1575 1577 1607  
Vuorensuu  I I 1 I 1 1 1 1 1 1  
Köykkälä  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Hampula  I 1 1 1 I 1 1 I 1 1  
Väkkärlä  1 1 1 1 1 1 I I 1 1  
Kokkila  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Tarpinen  I 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Rehakka  1 1 1 1 1 1 1 I 1 I  
Leppäkoski  1 1 1 I 1 1 I 1 1 I  
Tappoila  1  — — —  I 1 I  
Sulkaya  3  — —  3  — —  3 3 3 2  
Karhi  2 1 I 2 1 1 I 1 2 1  
Väläkänsaari  1  —  1 1 1 1 1 1 1  — 
Pelingäiskoski — —  1 I I 1 1 I 1  — 
Kernaala  4 1 1 3  —  3 3 3 3 1  
Napiala  1  —  1 1 I 1 1 1 1 I  
Hikiä  2  —  3  — —  3 2 2 2  
Vantaa  5 5 5 5 5 5 3 
Kara 2 2 2 2 2 2 2  
Ryttylä  1  —  I 1 1 1 1 1  
Saukkoila —  1  — — — 
Kauppila  1 I  
Konttila —  1  
Hietoinen  3  
Tyry  1  
Lampel  to I  
Olkinen — — — — — — — — —  1  

Yhteensä  30 12 13 30 12 23 29 29 30 30  
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Lehijärven pitäjän rälssilampuodit.  

1559 1563 1566 1570 1571 1572 1575 1577 1581 1585  
Mervi  2 3 3 3 2 3 3 2 2 3  
Suontaka  4 5 5 6 6 6 6 5 5 5  
Leiniälä —  1 1 1  — — 
Ihalempi  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Sattula  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Kiyijoki  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Kalkkola  — — — — — — —  1 1 1  

Yhteensä  9 11 11 13 12 13 12 11 11 12  

Mäskälän pitäjän rälssilampuodit. 

1559 1563 1566 1571 1573 1575 1577 1585 1607 
Havumäki 1 1 1 1 1  I  1 1 1 
Sillanpää 1 1  I  1 1 1 1 1 1 
Ylisjärvi 1 1 1 1 1 1 1 1  I  
Kirstula 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Ylänes 1 1  I I  1 1 1 1 1 
Niemenpää 1 1 1  I  1 1 
Kiiala 2 1 2 2 2 2 2 2 
Konttila 1 1 1 1 1 1 1 1 — 
Höytilä 2 2 2 2 2 2 2 2  I  
Hietonen  I  — 1  I  2 1 1 3 — 
Äikkälä 1 1 2 2 2 2 1 1  I  
Tyry 1 — 1 1 1 1 1 1 — 
Lempelto  I  1 1  I  1 1  I  — 
Paikkala  I  1 1 1  I  1 1 1 
Kantola 1 1 1 1 1 1 1 2 
Käikkälä  I  1 1 1 1 1 1 1 
Kauppila 1 —  I  1 1 1 1 1 — 
Koljala 1 2  I I  1 1 1 1 — 
Syvänoja 1 — 1 1 1 1 1 1 2 
Rastila 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Kaitala — — — — — — — — 3 

Yhteensä 23 15 24 24 25 24 22 24 18 

Lopen pitäjän rälssilampuodit. 

1559 1563 1566 1570 1571 1572 1575 1577 1607 
Niemi 6 6 6 6 6 6 6 6 — 
Hiiskula 3 3 3 3 2 3 3 3 — 
Launonen 4 — 3 3 3 4 4 4 2 
Loppi 4 5 5 5 4 4 4 4 
Vähikkälä 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hiivola 3 — 2 2 3 3 3 2 
Herajoki 3  I  1 3 3 3 5 
Kormu 3 — — 3 3 3 3 
Kytäjä 3 1 1 3 3 8 1 2 
Hyvikkälä — — — — — — 1  
Vihtijärvi — — — — — — — — 8  

Yhteensä 30 9 18 22 21 30 30 35 38 
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Hattulan pitäjän rälssitilojen koukkuluvut. 

1559 1563 1566 1570 1571 1572 1573 1575 1577 1585 
Vesunta 4:— — 4:— 4:— 4:— 4:— 4:— 4: 
Vallanperä —: 6 — —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 
Kärsälä —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 
Katinala 3:20 3:20 3:20 3:20 3:20 1:20 2:20 3:— 2: 	6 2: 6 
Luolaja —: 8 —: 8 —: 8 —: 8 —: 8 —: 8 —: 8 —: 8 —: 8 —: 8 
Mäenpää —:12 — — —:12 —:12 —:12 —:12 —:12 —:12 —:12 
Rahkola — — — — — — — 3:— 

Yhteensä 9: 4 4:10 8:16 9: 4 9: 4 8: 4 9: 4 8: 	8 3:14 6:14 

Janakkalan pitäjän rälssitilojen koukkuluvut. 

1559 1563 1566 1570 1571 1572 1573 1575 1577 
Vuorensuu —:18 —:18 —:18 —:18 —:18 —:18 —:18 —:18 —:18 
Köykkälä —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 
Hampula —:18 —:18 —:18 —:18 —:18 —:18 —:18 —:18 —:18 
Väkkärlä —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 
Kokkila —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 
Tarpinen —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 
Rehakka 1:— 1:—  I:—  1:— 1:—  I:—  1:— 1:— 1:— 
Leppäkoski —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 
Tappoila —: 6 — — : 	6 —: 6 
Sulkava —:14 — — —:14 —:14 —:14 —:14 —:14 —:14 
Karhi —:18 —: 6 —: 6 —:I8 —:22 —:18 —:18 —:18 —:18 
Välänkänsaari —: 2 — — — —: 2 —: 2 —: 2 —: 2 —: 2 
Pelingaiskoski —: 2 — — — —: 2 —: 2 —: 2 —: 2 —: 2 
Kernaala 1:12 1:12 1:12 1:12 — 1:12 1:12 1:12 1:12 
Napiala —:16 — —:16 —:16 —:16 —:16 —:16 —:16 —:16 
Hikiä --:13 — --:13  —:13 --:I3  —:13 --:I3  —:13 
Vantaa 	1:13 — 1:13 1:13 1: 	9 1:13 1:13 1:13  
Kara  —:I0 — —: 8 —: 6 —:10 —:10 —:10 —:10 
Ryttylä —: 6 — —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 
Saukkoila — 1:— — — -- 
Kauppila  — —: 4 — — — — — 

Yhteensä 9: 	6 6: 	8 5:20 9:14 8: 	8 9:16 9:20 10: 	2 10: 	2 

Lehijäryen pitäjän rälssitilojen koukkuluvut.  

1559 1563 1566 1570 1571 1572 1577 1581 1585  
Mervi  3: 	5 3: 	5 3: 	5 3: 	5 1:19 3: 5 2:15 2:15 3:11  
Suontaka  2:18 6:— 6:— 6: 6 6: 	6 6: 6 6: 6 6: 6 6: 6  
Leiniälä —:  2  — — —:  2  —:  2  —:  2  —:  2  —:  2  —:  2  
Ihalempi  1: 	8 1: 	8 1: 	8 1: 	8 1: 	8 1: 	8  —  1: 	8 1: 	8  
Sattula  —:16 —:I6 —:16 —:16 —:16 —:16 —:16 —:16 —:16  
Kiyijoki —:  6  —:  6  —:  6  —:  6  —:  6  —:  6  —:  6  —:  6  —:  6  
Kalkkola  — — — — — — —:  6  —:  6  —:  6  

Yhteensä  8: 	7 11:11 11:11 11:19 10: 	9 11:19 10: 	3 11:11 12: 	7  



Niemi 
Hiiskula 	1: 6 	1: 6 	1: & 
Launonen 	 —:15 
Loppi 	3:161  —

I 
 —:17 

Vähikkälä 	 —: 4 
—:13 — — 

1: 	6 
—:18 
—: 8 
—:12 — — 
9: 	5 2: 4 3:16 

1: & 1: 	6 1: 	6 1: 	6 1: 	6 1: 	6 
—:15 
—:17 3:16 3:16 3:161̀  3:161 3:16 
—: 4 1 1 
—:10 —:10 —:13 —:13 —:13 —:11 
—: 6 —: 6 1:10 1: 	6 1: 	6 1: 	6 

—:18 —:18 —:18 —:18 
— — —: 8 —: 8 —: 8 —: 8 

—:12 —:12 —:12 —:I2 1:17 1:17 
4:20 7:— 9: 9 9: 	5 10:10 10: 	8 

Lopen pitäjän rälssitilojen koukkuluyut. 
1559 1563 	1566 	1570 	1571 	1572 -  1573 1577 1590 
—:22 —:22 	—:22 —:22 —:22 —:22 —:22 —:22 —:22 

Hiiyola 
Herajoki 
Kormu 
Launonen 
Kytäjä 

Yhteensä 
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Hayumäki 
Sillanpää 
Ylisjärvi 
Kirstula 
Ylänes 
Niemenpää 
Kiiala 
Konttila 
Höytilä 
Hietonen 
Äikälä 
Tyty 
Lempelto 
Paikkala 
Kantola 
Käikkälä 
Kauppila 
Koljala 
Syvänoja 
Rastila 

Yhteensä 

1559 
—:12 
—:12 
—: 6 

Mäskälän pitäjän rälssitilojen koukkuluyut. 

1563 	1566 	1571 	1572 	1573 	1575 
—:12 	—:12 	—:12 	—:12 	—:12 	—:12 
—:12 	—:12 	—:12 	—:12 	—:12 	—:12 
—: 6 	—: 6 	—: 6 	—: 6 	—: 6 	—: 6 

1577 
—:12 
—:12 
—: 6 

1585 
—:12 
—:12 
—: 6 

1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 
—: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 
—:18 —:18 —:18 —:18 —:18 —:18 —:18 — — 
1: 	8 1: 	8 1: 	8 1: 	8 1: 	8 1: 	8 1: 	8 1: 	8 1: 	8 

—:16 —:16 —:16 —:16 —:16 —:16 —:16 —:16 —:16 
—:12 —:12 —:12 —:12 —:12 —:12 —:12 —:12 —:12 
—:12 — —:12 —:16 —:I2 —:12 —:12 —:12 —:12 

1:— 1:— 1:— 1:— 1:— 1:— 1:— 1:— 1:— 
—: 2 — — — — — —: 2 —: 2 —: 2 

— — — — — — — —: 4  
—:18 —:18 —:18 —:18 —:18 —:18 —:18 —:18 

1:— 1:— 1:— 1:— 1:— 1:— 1:— 1:— 
—: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 —: 6 
—: 4 — —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 —: 4 
—: 3 —: 6 —: 3 —: 3 —: 3 —: 3 —: 3 —: 3 —: 3 

— — — — — — — — — 
—:12 —:12 —:12 —:12 —:12 —:12 —:12 —:12 —:I2 
10:19 7: 	4 10:17 10:21 10:17 10:17 10:19 10: 	1 10: 	5 
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Liitetaulukko  3b.  Porvoon läänin vanhat kruununtilat (lähteet:  1569  =  VA 3308, 1571  =  
VA 3320, 1572  =  VA 3308, 1573  =  VA 3341, 1574  =  VA 3347, 1575  =  VA 3357, 1576  =  
VA 3364, 1577  =  VA 3371, 1578  =  VA 3379, 1579  =  VA 3385, 1580  =  VA 3389, 1581  =  VA 
3396, 1585  =  VA 3413, 1586  =  VA 3419, 1587  =  VA 3425, 1588  =  VA 3430, 1589  =  VA 
3441, 1592  =  VA 3455, 1593  =  VA 3462, 1594  =  VA 3466, 1598  =  VA 3480, 1599  =  VA 
3475, 1600  =  VA 3486, 1601  =  VA 3495, 1604  =  VA 3495, 1604  =  VA 3509, 1606  =  VA 3527; 
s  = summa,  ö  =  öde,  ff =  förfallen).  
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Porvoon läänin vanhat kruununtilat jatkuvat. 

1588 
s 

1589 
s  ö  

1592 
s 

1593 
s 

1594 
s 

1598 
s 

1599 
s 

1600 

s 

1601 
s 

1604 

s 

1606 
s  ff  

Gammalgården  13 13 1 13 12 13 13 13 13 13 13 12 3  
Torasbacka  3 3  —  3 3 3 3 3 3 3 3 3  — 
Saxbv  4 4  —  4 4 4 4 4 4 4 3 3  — 
Syartså  3 3  —  3 3 3 3 3 3 3 4 4 4  
Ohkola — — — —  13 13 15 13 13 15  — — — 
Eknäs  2 2  —  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Munckby  3 3  —  3 3 3 3 3 3 2 3 3 1  
Kreppelby  2 2  —  2 2 2 2 2 2 2 2 2  — 
Gerby  1 1  —  1 1 1 1 1 1 1 1 1  — 
Tulholma  1 1  —  1 1 1 1 1 1 1 1 1  — 
Å n ä  s 1 1  —  1 1 1 1 1 1 1 1 1  — 
Sonö  1 1  —  1 1 1 1 1 1 1 1  I  1  
Veckjärvi  1 1  —  1 1 1 1 1 1 1 1 1  — 
Haraldsnäs  2 2  —  2 2 2 2 2 2 2 2 2  — 
Massby  2 2  —  2 2 2 2 2 2 2 2 2  — 
Helsingfors 
Kyrkoby  1 1  —  1 1 1  I  1 1 1 1 1  — 
Kejvsalö  3 3  —  3 3 3 3 3 3 3 3 3  — 
Finby  1 1  —  1 1 1  I  1 1 1 1 1  — 
Hangelby — — —  1 1 1  I  1 1 1 1  — —  
Nurmijärvi  — — — — — —  1  — — — — — —  

Yhteensä  44 44 1 45 57 58 61 58 58 59 45 43 11  
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Liitetaulukko  3c.  Porvoon läänin rälssilampuodit (lähteet:  1570  =  VA 3315, 1586  =  VA 
3419, 1587  =  VA 3425, 1588  =  VA 3434, 1589  =  VA 3441, 1593  =  VA 3462, 1598  =  VA 
3475, 1599  =  VA 3480, 1601  =  VA 3495, 1603  =  VA 3503, 1606  =  VA 3427; s  = summa,  
ö  =  öde,  ff =  förfallen)  

Sipoo 

1570 1586 1587 1588 1589 1593 1598 1599 1601 1603 1606  

Träskenda  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
Tomasby  5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
Palojoki  5 1 1 1  —  1  — — — — — 
Hyökkälä  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Tusby  1  — — — — — — — — — — 
Borgby  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
Hinsby  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
Kyrkohy  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Massby  2  — — — — — — — — — — 
Finneby  2  — — — — 
Gesterby —  2 2 2  —  2  — — — — — 
Kallbäck  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Boxby 

Yhteensä  
—  
28 

1 
23 

1 
24 

1  
24 

—  
20 

1  
24 

— 
20 

— 
20 

— 
20 

—  
20 20 

Helsinki 
1586 1587 1588 1589 1593 1598 1599 1601 1603 1606 

s s s s s s s s s s  ff 

Kotby  1 1  I  1 1 1  I  1 1  I 	1  
Ogelby — — — — — — —  1  — — — 
Hertonäs —  1  
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Pernaja 
1586 1587 

s  ö  
1588 
s  ö  

1589 
s  ö  

1593 
s  ö  

1598 
s 

1599 
s 

1601 
s 

1603 
s 

1606 
s 	fl 

Trännäs I I  1 1 1— 1  I  1 1  I 
Torsby  1 2 3— 3 3— 3 3 3 3 3  
Blyberg —  2— 2— 2 2— 2 2 2 2 2  
Strömmen  1 2  —  2  —  2 2  —  2 2 2 2 2  
Kabböle  1 1 1— 1 1— 1 1  I  1 1  
Garpgården  1 1  —  1  — I  1  —  1 1 1 1 1  — 
Eidet  3 3— 3— 3 3— 3 3 3 3 3 —  

Ottrans  2 2 2— 2 2— 2 2 2 2 2  
Messlax  5 5 5  —  5  —  5 5 5 5 5 5 	1  
Malmsby  4 4— 4— 4 	1 4— 4 4 4 4 4  
Fasarby  4 4  —  4  —  4  —  4  —  4 4 4 4 4  
Sandvik I  1  —  1  —  1  —  1  —  1 1 1 1 1  
Lapnår  2 2 2— 2— 2— 2 2 2 2 2  
Bakarböle  1 1  —  1  —  1  —  1  —  1  I  1 1  I 
Baggeböle  1 1  — — — I — — — I — — — — 
Tiufö  1 1  —  1  —  1  —  1  —  1 1 1 1 1  
Finby  1 1— 1—  I—  1— 1 1 1 1 1—  
Grevböle  3 3  —  3 3  —  3 3 3 3 3 3 	3  
Sarvelax  8 8 8 7— 8— 8 8 8 8 8  
Säyträsk  5 5  —  5  —  5  —  5  —  5 5  —  6  — — 
Österforsby —  3  —  3  —  5  —  5  —  5 5 5 5 2  — 
Västerforsby  1  —  1  — I —  1  —  1 1 1 1 1  — 

Labby  6— 6— 5— 4— 5 5 5 5 5—  
Kerlingö  1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1  I  1 1 1 	1  
Böle -- --  1—  I—  1 1 1 1 1—  
Gammelgård —  2  —  2  —  2 2 2 2 2  — 
Gerby —  8  —  8  —  8 8 8 7 4  — 
Hårmnäs — — — — — — — — — — — — —  1  —  

Yhteensä  46 61 	1 61 	1 73 	2 72 	1 74 73 68 74 62 	6  
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Porvoo 

1570 

s 

1586 

s 

1587 

s 

1588 

s 

1589 

s ö 

1593 

s 

1598 
s 

1599 

s 

1601 

s 

1603 

s 

1606 

sif f  

Eknäs  2 2 2 2 2  —  2 2 2 2 2 2  
Molnby  6 7 7 7 7  —  7 7 7 7 7 7  — 
Munckby  3 6 6 6 6  —  6 6 6 6 6 6  — 
Kreppelby  5 4 4 4 4  —  4 4 4 4 4 4  —  
Hagan 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5—  
Haraldsnäs  5 2 2 2 4  —  2 2 2 2 2 2  — 
Renum  3 1 1 1 1— 1 1 1 1 1 1—  
Jackarby  3 3 3 3 3  —  3 3 3 3 3 3  — 
Kalax  2 2 2 3 2  —  2 2 2 2 2 1  — 
Ominsby  1  —  2 2 2  —  2 2 2 2 2 2  — 
Voglax  8  —  4 4 6  —  4 4 4 4 4 4  — 
Grennäs  1 1 1 1 1  —  1 1 1 1 1 1  — 
Kråkö  3  — — — — — — — — — — — — 
Seitlax  2 2 2 2 2  —  2 2 2 2 2 2  — 
Stensböle  3  — — — — — — — — — — — — 
Eistbacka  1  
Gregsby  2  — — — — — 
Tjusterby  6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  — 
Boet  4  — — — — — — — — — — 
Hindhår  3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  — 
Söderveckkoski  5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4  —  
Askola  3 2 2 2 2 2 2  
Torpet  1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  — 
Nieto  5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3  —  
Kallela  3  — — — — — — — — — 
Kerrby  1 1 1  I  1 1 1 1 1 1 1  — 
Näsby  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  — 
Bäckby  1  I  1  I  1 1  — — — —  1  — 
Grind I I  1 1 1 1 1 1 1  I  1  — 
Hornhattula  2  — — — — — — — — — 
Veselby  1  I  1 1  I I  1 1 1 1 1  — 
Syartså  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  — 
Skinnarbacka  2  — — — — — — — — — 
Finby  5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 	1  
Huchtis  1  — — — — — — — 
Jernböle  1  — — — — — — — — — — — 
Geddrag  4  —  3 3 4  —  3 3 3 3 3 3  — 
Sundby  2 2 2 2 2  —  2 2 2 2 2 2 	1  
Noricke — I  1  — — — — — — — — 
Kuris  1  I  1 1  —  1 1 1  I  1 1  — 
Karlby  2 2 2 2  —  2 2 2 2 2 2  — 
Sildyik  2 2 2 2  —  2 2 2 2 2 2  — 
Hommanäs  2 2 2 2 	I  2 2 2 2 2 2  — 
Gammelgård  2 2 2 2  —  2 2 2 2 2 2  — 
Gamla 
Konungsgård  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 	4  
Kerkko  12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  — 
Kortis —  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  — 
Syvänoja —  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  — 
Naarkoski —  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  — 
Saxby — — I  1 5 4 4 4 4 4 4  — 
Michelsböle — —  4 4 4  —  4 4 4 4 4 4  —  

Yhteensä  113 115 129 129 137 	1 133 132 132 132 133 131 	6  
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Liitetaulukko 4. Hattulan kihlakunnan savut, ulkoveronomistukset ja jouset. 7 pitäjää = 
koko kihlakunta, 5 pitäjää = Loppi ja Vihti puuttuyat. 

yuosi lähde 5 pitäjän 
sayut  

5  pitäjän  
kold jord  

7 pitäjän 
sayut 

7  pitäjän  
kold jord  

5  pit.  
jouset 

7  pit.  
jouset 

1539 VA  3668 430  52 753 65 692 1122 
1540 VA 	2 430  698 1 136 
1541 VA  3671 435  764 713 1 	151 
1542 VA  3674 444  772 730 1 179 
1543 VA  3679 443  40 766 56 695 1 105 
1544 VA  3684 442  46 771 60 691 1 	116 
1545 VA  3689 443  46 752 62 675 1092 
1546 VA  3695 437  57 781 71 649 1 073 
1547 VA  3796 437  648 1 072 
1548 VA  3702 443  49 779 64 663 1 092 
1549 VA  3716 478  30 845 35 684 1170 
1550 VA  3725 447  710 680 1170 
1551 VA  3732 455  52 815 65 691 1 180 
1552 VA  3744 456  47 805 63 675 1 167 
1553 VA  3755 457  57 807 65 681 1 	137 
1554 VA  3768 457  53 817 53 661 1 150 
1555 VA  3780 459  40 812 40 672 1 128 
1556 VA  3800 469  50 824 65 687 1 128 
1557 VA  3827 468  40 829 49 699 1 197 
1558 VA  3852 473  34 715 
1559  VA  3871 471 29 675 1 187 

Sayujen ja jousien indeksit, kun 1541 = 100,0. 

yuosi 	 5 pitäjän savut 	7 pitäjän sayut 5 pitäjän jouset 7 pitäjän jouset 
1539 98,9 98,6 97,1 97,5 
1540 98,9 97,9 98,7 
1541 100,0 100,0 100,0 100,0 
1542 102,1 101,0 102,4 102,4 
1543 101,8 100,3 97,5 96,0 
1544 101,6 100,9 96,9 97,0 
1545 101,8 98,4 96,7 94,9 
1546 100,5 102,2 91,0 93,2 
1547 100,5 90,9 93,1 
1548 101,8 102,0 93,0 94,9 
1549 109,9 110,6 95,9 101,7 
1550 102,8 92,9 95,4 101,7 
1551 104,6 106,7 96,9 102,5 
1552 104,8 105,4 94,7 101,4 
1553 105,1 105,6 95,5 98,8 
1554 105,1 106,9 92,7 99,9 
1555 105,5 106,3 94,2 98,0 
1556 107,8 108,9 96,4 98,0 
1557 107,6 108,3 98,0 104,0 
1558 108,7 100,3 
1559 108,3 94,7 103,1 



Liitetaulu 5. Porvoon läänin täysverot. 

vuosi lähde asiakirja täysyerot 
1540  VA  2920 maakirja 779:1 	'/2  
1543  VA  2936 776:4 '/2  
1544  
1547  
1549  

VA  2943 
VA  2961 
VA  2977 

97 

97 

777:16 '/2  
780:15 
780:15 

1550  VA  2986 " 782:1 	1 /2  
1551  VA  2998 " 781:1 	'/2  
1553  VA  3021 780:13 '/2  

1556  VA  3044 ja  VA  3066 " 769:16 '/2  
1559  VA  3170 ja  VA  3172 762:16 1 /2  
1563  VA  3227 tilit 752:- 
1564  VA  3244 752:- 
1565  VA  3261 77 731:9 
1567  VA  3287 " 715:7 
1568  VA  3301 715:9 	'/2  
1569  VA  3308 maakirja 712: 	̀/2 

249 
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Liitetaulukko 6. Porvoon läänin savut ja ulkoveronmiehet. 

vuosi lähde asiakirja savut ulkoverot 
1540  VA  2920 maakirja 1696 
1541  VA  4994 tilit 1565 
1542  VA  4995 " 1565 
1543  VA  4999 maakirja 1694 
1544  VA  5003 ja  VA  2934 " 1568 ja 1698 
1545  VA  5005 tilit 1567 .. 
1547  VA  2961 maakirja 1597 150 
1549  VA  2977 " 1626 105 
1550  VA  2986 1577 154 
1551  VA  2988 1583 153 
1552  VA  3004 1585 154 
1553  VA  3021 1589 175 
1556  VA  3044 ja  VA  3066 1692 146 
1559  VA  3170 ja  VA  3171 1637 87 
1563  VA  3227 tilit 1576 
1564  VA  3244 " 1576 
1565  VA  3261 1553 
1567  VA  3287 1525 
1569  VA  3308 maakirja 1505 

indeksit, kun yuosi 1541 on 100,0. 

vuosi savujen indeksi 
1541 100,0 
1542 100,0 
1544 100,2 
1545 100,1 
1547 102,0 
1549 103,9 
1550 100,8 
1551 101,2 
1552 101,3 
1553 101,5 
1556 108,1 
1559 104,6 
1563 100,7 
1564 100,7 
1565 99,2 
1567 97,4 
1569 96,2 
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Liitetaulukko 7a. Hattulan kihlakunnan koukkulukujen indeksit autioitumiskaudella. Vuosi 
1541 = 100. 

vuosi 

1560 
1561 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1568 
1569 

maakirjan 
kokonaismäärät 

98,0 
96,0 
97,3 
97,4 
97,5 
96,8 
96,5 
96,4 
97,2 

maakirjan 
kokonaismäärän ja 
autioiden erotus 

97,5 
95,1 
96,4 
96,4 
96,7 
96,3 
96,0 
95,3 
96,6 

tilien 
kokonaismäärän ja 
autioiden erotus 

- 
1570 96,9 94,7 94,8 
1571 95,4 92,7 94,8 
1572 95,6 94,2 93,7 
1573 95,6 90,0 90,0 
1574 95,6 90,1 90,1 
1575 95,9 90,5 90,7 
1576 95,4 89,7 90,2 
1577 94,6 93,5 94,1 
1578 94,1 89,5 89,2 
1579 94,1 76,0 79,0 
1580 94,1 67,5 73,2 
1581 94,1 74,9 74,9 
1582 94,0 75,0 74,8 
1583 93,7 78,4 78,5 
1584 92,7 79,1 79,5 
1585 92,7 77,9 77,9 
1586 92,3 77,6 77,7 
1587 92,3 66,1 66,1 
1588 92,2 59,9 60,5 
1589 92,7 56,9 51,0 
1590 92,6 43,8 48,8 
1593 92,7 41,6 49,0 
1594 92,7 40,5 49,0 
1600 93,1 57,3 56,2 
1601 92,8 57,2 55,9 
1602 93,2 58,0 57,5 
1604 93,1 68,7 .. 
1606 77,8 
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Liitetaulukko 8a. Hattulan kihlakunnan savulukujen indeksit autioitumiskaudella. Vuosi 
1541=100. 

vuosi maakirjan 
kokonaismäärät 

maakirjan 	maakirjan 	maakirjan 
kokonaismäärän ja kokonaismäärän ja kokonaismäärän ja 
autioiden erotus 	autioluettelon 	tilien autioiden 

autioiden erotus 	erotus 
1560 109,3 109,2 - 
1561 104,3 104,2 
1562 108,8 108,8 
1563 111,3 111,3 - 
1564 106,8 106,8 - 
1565 107,2 107,2 
1566 106,8 106,8 
1567 106,0 106,0 
1568 107,3 107,1 
1569 106,5 106,5 - 
1570 102,0 101,3 94,6 
1571 101,6 94,1 - 
1572 96,5 96,2 
1573 95,3 91,5 - 
1574 96,6 91,6 - 
1575 96,6 93,3 93,5 
1576 96,6 92,7 93,5 
1577 89,4 88,2 89,9 
1578 89,4 87,8 - 87,3 
1579 76,3 72,6 72,3 72,3 
1580 74,2 63,1 66,2 63,2 
1581 79,2 66,2 66,1 66,8 
1582 79,3 66,1 79,3 66,9 
1583 88,1 80,6 82,6 78,1 
1584 84,2 83,1 74,9 74,2 
1585 88,6 79,7 76,7 78,4 
1586 85,9 78,7 74,2 74,9 
1587 89,7 72,1 65,6 65,6 
1588 91,8 62,4 62,6 62,3 
1589 90,8 60,9 49,3 45,8 
1590 89,9 49,5 - 56,2 
1593 89,9 46,1 48,0 47,6 
1594 89,9 46,5 48,0 57,5 
1600 91,4 55,1 56,2 53,5 
1601 91,2 53,9 56,0 53,4 
1602 92,7 59,7 57,2 59,4 
1604 91,4 59,9 - 49,3 
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Liitetaulukko 9a. Porvoon läänin täysyerolukujen indeksit autioitumiskaudella. Vuosi 
1541=100. 

yuosi 

1570 

maakirjan 
kokonaismäärät 

. 	. 

maakirjan 
kokonaismäärän ja 
autioiden erotus 

. 	. 

tilien 
kokonaismäärän ja 

autioiden erotus 
91,2 

1571 91,5 59,9 59,5 
1572 91,1 68,7 70,7 
1573 91,5 69,0 70,5 
1574 91,5 88,3 82,8 
1575 91,5 83,7 83,2 
1576 91,5 84,1 84,3 
1577 92,3 75,6 72,1 
1578 92,6 82,6 81,7 
1579 92,6 91,9 84,4 
1580 . 	. . 	. 81,1 
1581 94,6 94,4 86,8 
1585 94,9 93,5 90,2 
1586 94,6 93,0 91,0 
1587 93,2 92,4 91,0 
1588 93,3 89,7 86,1 
1589 93,9 89,3 89,0 
1590 94,0 88,3 89,0 
1592 93,9 90,6 88,6 
1593 94,0 90,4 90,7 
1594 93,9 91,3 90,6 
1598 94,2 91,0 91,0 

1 ~i99 
94,2 92,0 95,1 

91,5 
1600 93,3 91,8 92,2 

91,1 
1601 92,9 91,3 92,0 
1603 94,1 70,0 .. 
1604 94,1 70,6 79,0 
1605 77,8 

82,4 
1606 92,1 68,9 81,8 
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Liitetaulukko 10a. Porvoon läänin savulukujen indeksit autioitumiskaudella. Vuosi 1541= 
100. 

vuosi 

1570 

maakirjan 
kokonaismäärät 

. 	. 

maakirjan 	 tilien 
kokonaismäärän ja 	kokonaismäärän ja 
autioiden erotus 	autioiden erotus 

. . 	 96,5 
1571 96,4 63,1 64,1 
1572 96,0 72,4 72,0 
1573 96,2 74,1 74,3 
1574 97,4 92,4 79,7 
1575 97,4 88,8 86,8 
1576 97,5 88,8 88,6 
1577 98,0 79,0 79,0 
1578 98,0 84,5 85,0 
1579 100,2 99,2 83,2 
1580 . 	. . 	. 76,2 
1581 103,6 103,1 81,2 
1585 104,9 102,6 94,3 
1586 104,9 101,5 95,5 
1587 104,0 102,3 97,9 
1588 103,8 99,4 89,3 
1589 103,9 90,4 89,1 
1590 104,1 88,2 88,8 
1592 104,8 89,5 92,7 
1593 104,9 92,0 91,9 
1594 104,9 91,1 91,9 
1598 105,0 90,4 88,4 

1599 1105,2 196,8 
105,8 191,1 88,4 

1600 103,8 98,3 102,2 
92,9 

97,8 
1601 102,3 95,1 90,8 
1603 106,1 70,2 
1604 104,9 67,7 83,2 
1605 . 	. .. 77,3 
1606 103,3 64,1 79,3 

79,0 
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Liitetaulukko 11. Hattulan kihlakunnan jouset ja lehmäverovoin naulamäärät. 

vuosi lähde jouset voi nauloina 
1560  VA  3892 1 168 1 641 
1561  VA  3913 618 (5 pitäjää) 1 958 	'/2  
1562  VA  3940 1139 .. 
1563  VA  3967 685 (5 pitäjää) 1 932 
1564  VA  3779 1 149 .. 
1565  VA  3995 1 140 1 522 	(5 pitäjää) 
1566  VA  4013 1100 1509 	'/2  (5 pitäjää) 
1567  VA  4026 1 082 2 509 '/2  

1568  VA  4038 946 1 348 	1 /2  (5 pitäjää) 
1569  VA  4049 1 059 1 136 '/2  (5 pitäjää) 
1570  VA  4058 959 819 	'/2 	(5 pitäjää) 
1571  VA  4071 956 1 220 1 /2  
1572  VA  4090 953 1 379 
1573  VA  4102 879 1 370 	1 /2  
1574  VA  4112 879 1 341 
1575  VA  4123 857 713 	(5 pitäjää) 
1576  VA  4135 920 1 384 
1577  VA  4147 699 1 301 	1 /2  
1578  VA  4158 699 1 222 	1 /2  
1579  VA  4171 541 1 048 	'/2  

1580  VA  4185 458 974 	1 /2  
1581  VA  4197 469 1349 
1582  VA  4211 471 1 405 
1583  VA  4222 594 1 289 
1584  VA  4231 635 1653 	'/2 

1585  VA  4239 585 1 106 	'/2  

1586  VA  4248 583 1 322 	1 /2  
1587  VA  4260 638 1 382 
1588  VA  4269 554 1 057 	1 /2  
1589  VA  4279 582 1 182 	'/2 

1590  VA  4291 595 1 063 
1593  VA  4313 596 1 039 '/2  

1594  VA  4320 596 1 041 	1 /2  
1600  VA  4345 529 1 038 
1601  VA  4352 551 1 008 
1602  VA  4359 451 958 
1604  VA  4369 — 831 V2 



Liitetaulukko 12. Hattulan kihlakunnan kirkonvero. 

yuosi lähde koukkujen 
kokonaismäärä 

autiot 
koukut 

sayujen 
kokonaismäärä 

autiot 
savut 

1571  VA  4071 194:14 559 
1572  VA  4090 188: 	6 516 
1573  VA  4102 193: 	9 507 
1574  VA  4112 192: 3 — 485 — 
1575  VA  4123 195:22 12:19 531 23 
1576  VA  4135 195: 	9 — 513 — 
1577  VA  4147 193: 7 10:20 488 1 
1578  VA  4158 193: 	7 10:20 488 1 
1579  VA  4171 189: 	1 33:13 367 — 
1580  VA  4185 193:15 44:17 335 4 
1581  VA  4197 193:15 — 339 14 
1582  VA  4211 192:10 — 348 11 
1583  VA  4222 191:22 28:10 466 39 
1584  VA  4231 186: I  26:21 450 9 
1585  VA  4239 191: 	1 34:12 457 31 
1586  VA  4248 187: 5 — 446 3 
1587  VA  4260 187: 	5 — — 
1588  VA  4269 187: 	5 
1589  VA  4279 187: 	7 
1590  VA  4291 187:12 

Liitetaulukko 12a. Hattulan kihlakunnan kymmenykset. 

yuosi lähde viljakaupat savut 
1605  VA  4370 4 101 281 
1606  VA  4379 4 227 333 
1607  VA  4386 4 471 345 
1608  VA  4395 4 672 406 
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Liitetaulukko 12b. Vihdin pitäjän kvmmemkset. 

vuosi lähteet viljakapat sayut 
1557  VA  3080 1 963 148 
1559  VA  3154 2 613 	1 /2  168 
1560  VA  3189 2 094 175 
1561  VA  3204 1 876 1/2  174 
1563  VA  3236,  VA  3237 2 476 '/2  174 
1565  VA  3272 1 830 176 
1567  VA  3294 2 175 	'/4  178 
1569  VA  3310 1 586 1 /2  177 
1570  VA  3318 771 	i /2  175 
1571  VA  3317,  VA  3323 1 116 155 
1572  VA  3335,  VA  4090 1 	117 	'/2  165 
1573  VA  3341,  VA  4102 1 165 	1/2  168 
1574  VA  3352,  VA  3357,  VA  4112 1 421 	'/2  154 
1578  VA  3382,  VA  4158 939 '/2  145 
1579  VA  3387,  VA  4171 1 380 156 
1580  VA  3391,  VA  4185 1 187 149 
1584  VA  3410,  VA  4231 1 426 140 
1585  VA  3416,  VA  4239 1 371 148 
1586  VA  3422,  VA  4248 1 279 145 
1589  VA  3445,  VA  4259 665 135 
1590  VA  3451,  VA  4291 825 128 
1600  VA  3498,  VA  4352 973 126 
1601  VA  3498,  VA  4352 1 490 	1 /2  124 



Liitetaulukko 13. Porvoon läänin nokka- ja lehmäluvut. 

vuosi lähteet nokat lehmät 
1566  VA  3278 3 724 4 719 1 /2  
1569  VA  3308 3 961 5 390 
1571  VA  3323 2 533 2 723 
1572  VA  3335,  VA  3337 3 469 3 694 
1573  VA  3341,  VA  3342 3 641 4 010 
1574  VA  3347 1 741 4 151 
1575  VA  3357 1 932 3 986 
1576  VA  3364 3 024 3 306 
1577  VA  3371 2 837 2 044 
1578  VA  3379 2 948 2 715 
1579  VA  3385 1 999 3 562 
1580  VA  3389 1925 3 318 
1581  VA  3396  I  954 3 805 
1585  VA  3413 1 949 4 142 
1586  VA  3419 2 296 4 322 
1587  VA  3425 2 085 4 507 
1588  VA  3434 2 017 3 976 
1589  VA  3441 1 660 4 319 
1590  VA  3448 1 683 4 324 
1592  VA  3455 1 552 3 728 
1593  VA  3462 1 760 3 898 
1598  VA  3475 — 3 897 1 /2  
1599  VA  3480 1 756 3 878 '/2  

1600  VA  3486 1816 4 343 '/2  
1601  VA  3495 1 775 4 019 
1603  VA  3503 1283 3 169 '/2  
1604  VA  3509 1 302 '/2  3 212 '/2  
1605  VA  3519 1267 3 444 '/2  
1606  VA  3527 1 261 3 655 
1607  VA  3535 1 324 4 210 
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Liitetaulukko  14.  Porvoon läänin kymmenykset. 

yuosi lähteet  kapat  savujen 
kokonaismäärä 

autiot 
sayut 

1565 VA 3264 17 407 1 614 
1566 VA 3278 14 752 1 622 
1569 VA 3308 15 820 1 612 
1572 VA 3335, VA 3337 14 503 1 /2  1 509 
1573 VA 3341, VA 3344 10 709 1 /2  1 513 
1574 VA 3347 10 101 1 525 
1575 VA 3357 9 875 1/2  1 340 2 
1576 VA 3364 11 981 1 559 — 
1577 VA 3371 15 476 1 /2  1 535 
1578 VA 3379 9 091 1 504 
1579 VA 3385 11 899 1 543 
1581 VA 3396 10 661 	1 /2  1 439 
1585 VA 3413 10 162 1 508 
1586 VA 3419 11 305 1/2  1506 
1587 VA 3425 10 182 1 473 — 
1588 VA 3434 6 808 1 466 13 
1589 VA 3441 4 870 1 434 — 
1590 VA 3448 8 145 	1 /2  1443 43 
1592 VA 3455 9 664 1 410 6 
1593 VA 3462 11 388 1 343 18 
1594 VA 3466 11 312 	1/2  1 377 27 
1598 VA 3475 8 623 1 364 3 
1599 VA 3480 8 603 '/2  1 292 — 
1600 VA 3486 8 784 1385 — 
1601 VA 3495 19 371 1 389 9 
1603 VA 3505 25 206 8/15  1 176 — 
1604 VA 3510 6 020 '/2  989 35 
1605 VA 3519 57 886 '/2  1 035 — 



Liitetaulukko 15. Hattulan kihlakunnan jouset maksajaa kohti, lehmäyerovoi maksajaa 
kohti, jousien indeksi ja lehmäyeroyoin indeksi, kun vuosi 1571 = 100. 

vuosi 	 jousi/sayu 	jousien indeksi 	naula/savu 	naulojen indeksi 
1539 1,5 117,4 - - 
1540 - 118,8 - - 
1541 1,5 120,4 - 
1542 1,5 123,3 
1543 1,4 115,6 - - 
1544 1,4 116,7 - - 
1545 1,5 114,2 - - 
1546 1,4 112,2 - 
1547 - 112,1 - 
1548 1,4 114,2 - 
1549 1,4 122,4 - - 
1550 1,6 122,4 - - 
1551 1,4 123,4 - 
1552 1,4 122,1 - 
1553 1,4 118,9 - 
1554 1,4 120,3 - 
1555 1,4 118,0 - 
1556 1,4 118,0 - 
1557 1,4 125,2 - - 
1559 - 123,7 - - 
1560 1,4 122,2 - - 
1561 - - 2,5 160,5 
1562 1,4 119,1 - - 
1563 - - 2,3 158,3 
1564 1,4 120,2 - - 
1565 1,4 119,2 - - 
1566 1,3 115,0 - - 
1567 1,3 113,2 3,1 205,6 
1568 1,2 99,0 - - 
1569 1,3 110,8 - - 
1570 1,2 100,3 - - 
1571 1,3 100,0 1,7 100,0 
1572 1,3 99,7 1,9 113,0 
1573 1,3 91,9 2,0 112,3 
1574 1,3 91,9 1,9 109,9 
1575 1,2 89,6 - - 
1576 1,3 96,2 2,0 113,4 
1577 1,0 73,1 1,9 106,6 
1578 1,0 73;1 1,8 100,2 
1579 1,0 56,6 1,9 85,9 
1580 1,0 47,9 2,0 79,8 
1581 0,9 49,1 2,7 110,5 
1582 0,9 49,3 2,8 115,1 
1583 1,0 62,1 2,1 105,6 
1584 1,0 66,4 2,6 135,5 
1585 1,0 61,2 1,8 90,7 
1586 1,0 66,7 2,1 108,6 

1587 1,0 66,7 2,1 113,2 
1588 1,0 57,9 1,9 86,6 
1589 1,1 60,9 2,1 96,9 
1590 1,1 62,2 1,9 87,1 
1593 1,1 62,3 1,9 85,2 
1594 1,1 62,3 1,9 85,3 
1600 0,9 55,3 1,8 85,0 
1601 1,0 57,6 1,7 82,6 
1602 1,0 47,2 2,1 78,5 
1604 - - 1,4 68,1 
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Liitetaulukko 16. Porvoon läänin nokat maksajaa kohti, lehmäveroyoi maksajaa kohti, nok-
kien indeksi ja lehmäyerovoin indeksi, kun vuosi 1571 = 100. 

yuosi 

1566 
1569 

nokka/savu 

- 
- 

nokkien indeksi 

147,0 
156,4 

naula/savu 

- 
- 

naulojen indeksi 

173,3 
197,9 

1571 2,6 100,0 2,8 100,0 
1572 3,1 137,0 3,3 135,7 
1573 3,1 143,7 3,5 147,3 
1574 1,2 68,7 2,9 152,4 
1575 1,4 76,3 2,9 146,4 
1576 2,2 119,4 2,4 121,4 
1577 2,3 112,0 2,4 108,1 
1578 2,2 116,4 2,1 99,7 
1579 1,3 78,9 2,3 130,8 
1580 1,6 76,0 2,8 121,4 
1581 1,2 77,5 2,4 139,7 
1585 1,2 76,9 2,6 152,1 
1586 1,2 90,6 2,7 158,7 
1587 1,2 82,3 2,8 165,5 
1588 1,3 79.6 2,5 146,0 
1589 1,1 65,5 2,9 158,6 
1590 1,2 66,4 3,0 158,8 
1592 1,1 61,3 2,7 136,9 
1593 1,2 69,5 2,7 143,2 
1598 - - 2,6 143,1 
1599 1,2 69,3 2,7 142,4 
1600 1,2 71,7 2,8 159,5 
1601 1,2 70,1 2,7 147,6 
1603 1,0 50,7 2,5 116,4 
1604 1,1 51,4 2,6 118,0 
1605 1,2 50,0 3,2 126,5 
1606 1,0 49,8 3,0 134,2 
1607 1,1 52,3 3,5 154,6 
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Liite  2.  Mittasuhteista 

Yhtenäisyyden ja vertailtavuuden takia tämän tutkimuksen viljamäärät  on  esitetty kappoi-
na. Porvoon läänissä puntaan laskettiin  6  pannia.  Kruunun verotuksessa  panni  oli  20  kihla-
kunnan ja  28 1/2  Tukholman kappaa.' Täysverolle kylvettävä  18  Tukholman  pannia  oli si-
ten kihlakunnan omina mittoina  10 1/2  pannia.2  Kymmenysten mitat vaihtelivat niin, että 
Porvoon ja Pernajan panniin laskettiin  18  yakkaa ja kymmenysluetteloissa käytettiin run-
saasti  6  vakan  kilmittaa3, mutta Helsingin ja Sipoon kirkkopanni käsitti  20  vakkaa eikä viljaa 
tavallisesti mitattu kilmitan mukaan. Vihissä pannissa oli  2  karpiota eli  21  vakkaa.' Tynny-
riä käytettiin Porvoon läänissä viljamittana vasta tutkimuskauden loppuvuosina.  Se  käsitti  
30  kappaa, minkä voi laskea esim. vuoden  1606  tileistä. Kun Mäntsälän kappelin kylvömää-
rä oli  37  tynnyriä  20  kappaa ja kannettu kymmenys  3  tynnyriä  23  kappaa, tämä  on  laskettu 
niin, että  30  tynnyristä  on  mennyt veroa  3  tynnyriä, ja  7  tynnyriä  on  kapoiksi laskettuna  210  
kappaa, mihin  on  lisätty  20  kappaa, joten kymmenys tästä  230  kapasta  on 23  kappaa.' 

Hämeen punta oli  5  pannia  ja  panni  oli  24  kihlakunnan tappaa ja  32 1/2  Tukholman 
kappaa.6  Koska Porvoon läänin  20  kapan  panni  oli  28 1/2  Tukholman kappaa, Hämeen  
panni  oli  4  Tukholman kappaa suurempi kuin Porvoon  panni,  mutta koska panneihin meni 
eri määrä kappoja, Porvoon läänin  kappa  oli  57/40  Tukholman kappaa ja Hämeen  65/48  
eli uusmaalainen mitta oli  17/240  Tukholman kaPpaa suurempi kuin hämäläinen. Hattulan 
kihlakunnan tynnyri oli tutkimuskaudella  1 1/2  kihlakunnan  pannia  eli  36  kappaa, mutta 
vuoden  1624  karja- ja kylvöverossa7  tynnyri käsitti  30  kappaa ja Maanmittaushallituksen 
kartoissa  32  kappaa. 

Lähteet 
' esim.  VA  3313:32-32 v. 
2  esim.  VA  3135:5 

esim.  VA  3377:42 
* esim.  VA  3302:38 
5  VA  3518:35v-36v 
6  esim.  VA  3313:32-32v 
'  VA  4478a ja  VA  3628c 
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Liite 3. Asiakirjat, joista on kerätty taulukon 23 apuverokuormat. 

yuosi Hattulan kihlakunta Porvoon lääni 
1555 VA 3781:1 VA 3031: ei ole 
1556 VA 3800: ei ole VA 3065:  I-2y 
1557 VA 3827:75v-76 VA 3090:27v-28y 
1558 VA 3851:50-51 VA 3136: ei ole 
1559 VA 3870:19 VA 3170:22 
1560 VA 3892:98y VA 3190:20,  VA  3191:1y 
1561 VA 3911:41 VA 3211:21-22 
1563 VA 3966:19v-20 VA 3227:87, 89, 90 
1564 VA 3977:23v VA 3244:88,90 
1565 VA 3994:65, 74 VA 3261:36, 90 
1566 VA 4012:23-24, 49-49y, 51-51v VA 3277:2 
1567 VA 4025:23-24, 44 VA 3287:28, 84-85 
1568 VA 4037:27-28, 41-41v VA 3301:33y, 99-100 
1569 VA 4049:54-54y, 120y-121 
1570 VA 4957:28v-29y, 43 VA 3313:36,41 
1571 VA  4075:27-27y  VA  3320:51v  
1572 VA 4089:39-39y VA  3330:37  
1573 VA 4101:38y, 43 VA  3338:49-50  
1574 VA 4111:37-37v VA  3345:39-39v  
1575 VA 4122:35 VA  3354: ei ole  
1576 VA 4134:26, 36 VA  3363:21y, 37-37v  
1577 VA 4146:34-34v VA  3370: ei ole  
1578 VA 4157:41-41v VA  3377:45-45y  
1579 VA 4170:24, 32-32y VA  3384:29-30, 46-47v  
1580 VA 4184:33-34 VA  3389:26-27, 49-49v  
1581 VA 4196:29-30, 39-39y VA  3395:57-59  
1582 VA 4209:32, 41y-42 
1583 VA 4221:33y-34, 42-43 
1584 VA 4230:34y, 46-47 
1585 VA 4238:20, 36, 46-47, 48-49 VA 3412:48y, 50v, 53 
1586 VA 4247:38, 51-52, 55-56 VA 3418:34, 52-53v 
1587 VA 4259:47-48, 53-54 VA 3424:32, 51-52v 
1588 VA 4268:46-46v, 47v VA 3429:37v, 54-55 
1589 VA 4278:46-47 VA 3440:41-41v, 56-57y 
1590 VA 4290:51-52v VA 3447:36y, 37, 56-58 
1593 VA 4312:39v-41 VA 3461:89-93 
1594 VA 4319:42y VA 3465:49v-50, 50v-54 
1598 VA 3474:63-64 
1599 VA 3477:62 
1600 VA  4344:50-51  VA 3485:44-44y 
1601 VA  4351:55-56v  VA 3494:46-47 
1602 VA  4358: ei ole  
1604 VA  4367:48  VA 3508:40-40v, 48-48v, 55 
1605 VA 3518:39-40 
1606 VA 4378:38v, 41 VA 3525:36-37, 41-45v, 46 ja 

VA 3526:52 
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Verohinnat, joiden mukaan laskien apuverokuorma on muutettu rahaksi: (lähteinä tilien 
verohinnat, enimmät 1500- ja 1600-luyun vaihteesta eli Hattulan kihlakunnasta  VA  4312: 
37-41,  VA  4319:39-43,  VA  4344:43v ja :51, sekä Porvoon läänistä  VA  3461:92-93,  
VA  3465:51v,  VA  3474:64v-65,  VA  3477:63). 

Hattulan kihlakunta: 
ruispanni:  20  äyriä 
ohrapanni:. 20 äyriä 
kaurapanni:  13 1/2  äyriä 
mallaspanni:  20  äyriä 
ryynit, pavut  pannia:  27  äyriä 
jauhotynnyri:  40  äyriä 
lehmä:  80  äyriä 
lammas:  16  äyriä 
kana:  1  äyri 
metso:  3  äyriä 
teeri:  1  äyri 
härkä:  160  äyriä 
sonni:  120  äyriä 
hanhi:  4  äyriä 
hevonen:  256  äyriä 
nauta:  80  äyriä 
jänis:  2  äyriä 
mulli:  80  äyriä 
hieho:  48  äyriä 
kananmuna:  2  penninkiä 
lihaleiviskä:  12  äyriä 
voileiviskä:  32  äyriä 
suolakalatynnyri:  80  äyriä 
silakkatynnyri:  80  äyriä 
kuivakalaleiviskä:  10  äyriä 
katiskakala:  2 1/2  äyriä 
humalaleiviskä:  20  äyriä 
talileiviskä:  32  äyriä 
kinkku:  4  äyriä 
läskileiviskä:  12  äyriä 
leipäleiviskä:  5  äyriä 
oluttynnyri:  32  äyriä 
suolaleiviskä:  6  äyriä 
hamppuleiviskä:  20  äyriä 
niinileiviskä:  4  äyriä 
heinäparmas:  3  äyriä 
olkikupo:  6  penninkiä 
kalkkitynnyri:  4  äyriä 
päivätyö:  3  äyriä 
kyyti:  12  äyriä 
puusyli:  4  äyriä 
palkki:  8  äyriä 
lauta:  8  äyriä 
kynttilä:  6  penninkiä 
tuohitaakka:  20  äyriä  2  penninkiä 
olkimatto:  3  äyriä  

Porvoon lääni: 
ruispanni:  16  äyriä 
ohrapanni:  27  äyriä 
kaurapanni:  10,7  äyriä 
mallaspanni:  13,3  äyriä 
ryynit, pavut  pannia:  27  äyriä 
hernepanni:  27  äyriä 
jauhopanni:  37,3  äyriä 
lehmä:  80  äyriä 
lammas:  16  äyriä 
kana:  1  äyriä 
härkä:  160  äyriä 
hanhi:  4  äyriä 
hevonen:  256  äyriä (otettu Hämeen hinta) 
nauta:  80  äyriä 
jänis:  2  äyriä 
mulli:  80  äyriä 
lintu:  1  äyriä 
sika:  72  äyriä 
kananmuna:  2  penninkiä 
lihaleiviskä:  12  äyriä 
voileiviskä:  24  äyriä 
suolakalatynnyri:  80  äyriä 
kuivakalatynnyri:  12  äyriä 
katiskakala:  8  äyriä 
humalaleiviskä:  20  äyriä 
läskileiviskä:  16  äyriä 
leipäleiviskä:  24  äyriä 
oluttynnyri:  24  äyriä 
suolaleiviskä:  5  äyriä 
suolalohileiviskä:  16  äyriä 
hylkeenrasvaleiviskä:  24  äyriä 
marunanaula:  1/2  äyriä 
suolalahnatynnyri:  128  äyriä 
etikkakannu:  2  äyriä 
paloviinakannu:  6  äyriä 
päivätyö:  3  äyriä 
puusyli:  4  äyriä 
lauta:  3  äyriä 
kynttilä:  7 1/2  penninkiä 
tuohiliuska:  1  penninki 
tervatynnyri :  32  äyriä 
purjepalttina:  1 1/2  äyriä 
kenkäpari:  8  äyriä 
sarkakyynärä:  3  äyriä 
vaatekyynärä:  32  äyriä 
olutastia:  3  äyriä 
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tervatynnyri: 32 äyriä 
purjepellava: 3 äyriä 
kenkäpari: 4 äyriä 
lampaannahka: 2 äyriä 
sarkakyynärä: 4 äyriä 
vaatekyynärä: 48 äyriä 
papeririisi: 64 äyriä 

olkikupo: 6 penninkiä 
hamppuleiviskä: 20 äyriä 
niinileiviskä: 4 äyriä 
heinäparmas: 3 äyriä 
englantilainen kangaskyynärä: 32 äyriä 
lemper-kangaskyynärä: 16 äyriä 
lehmänvuota: 16 äyriä 
rautavati: 144 äyriä 
twiflar-kangaskyynärä: 16 äyriä 
parkittu vuota: 32 äyriä 
pohjalautoja toltti: 32 äyriä 



REFERAT  

Die  Wustlegung im Gerichtsbezirk Hattula und im Verwaltungsbezirk  Porvoo  im Spätmittelalter 
und frulie Neuzeit  

1. Ziel der Untersuchung 

Der  Finnische Anteil am nordischen Erforschungsprogramm der wösten Höfe umfasst geographisch 
den Gerichtsbezirk  (GB)  Hattula und den Verwaltungsbezirk (VB)  Poryoo,  d. h. ein Gebiet, dessen Flä-
che  rd. 7 600 km'  debeckt.  Die  Anzahl der Höfe war im  16.  Jhdt  rd. 2800.  Administrativ waren die 
Gerichtsbezirke in  11  Kirchspiele geteilt.  Die  Finnische Siedlung kann erst ungefähr seit  1540  im einzel-
nen untersucht werden, weil vom Mittelalter sehr wenig Quellen erhalten geblieben sind. Zeitlich endet 
die Untersuchung im Jahre  1607.  

Das  Ziel der Untersuchung ist das Verfolgen der Siedlungsentwicklung und das Erforschen der Ursa-
chen der Entwicklung.  Die  Siedlung kann auf drei Arten entwickeln: unyerändert bleiben, wachsen oder 
zuruckgehen.  Der  Riickgang der Siedlung wird Wustlegung genannt. Sie ist auf verschiedene Weisen 
einzuordnen: hinsichtlich der  Dauer  — bestehend und gelegentlich, hinsichtlich der Intensität — total 
und partiell.  Die  bekannteste Gliederung ist die von der mitteleuropäischen Forschung benutzte: Orts-
wöstung (wenn  es  sich  um  die Wustlegung der Siedlung handelt) und Flurwiistung (die Wustlegung des 
Anbaus). Im nordischen Erforschungsprogramm der wösten Höfe werden drei Begriffe dem Objekt 
der Wustlegung gemäss gebraucht: die demographische Wüstung bedeutet, dass der Hof unbewohnt 
blieb, die agrare Wöstung bedeutet das Aufhören des Anbaus auf den Äckern und die kamerale Was-
tung die Vernachlässigung der Steuerzahlung.  Die  steuerlichen Akten des  16.  Jhdts weisen nur einen 
Begriff  autio  — wiist, wöstgelegt — auf: so wurde jede solche steuerliche Einheit bezeichnet, bei der die  
Krone  Aussenstände hatte.  Die  Aufgabe des Erforschers ist  es  zu ergrönden,  welcher  Teil von den 
Höfen, die die Steuern nicht bezahlt hatten, unbewohnt und unbebaut war und  welcher  Teil von den 
Höfen nur steuerliche Wii.stungen waren.  Eine  andere Aufgabe ist  es  zu erforschen, wann das buchstäb-
lieh unbewohnt und öde bedeutende Wort "wustgelegt" ein steuertechnischer  Terminus  wurde.  

2. Uber vom Mittelalter herstammende Besteuerungstendenzen  

Der  mittelalterliche Begriff wiistgelegt lässt sich sprachwissenschaftlich nicht untersuchen, ohne zu 
beriicksichtigen, in welchen Urkunden er yerwendet wurde. Bei diesen Quellengruppen sind  vier  zu 
unterscheiden:  1.  wie yerhielt sich die  Krone  zu den Bauern, die die Steuern nicht bezahlten,  2.  wie 
wollte der König den Grundbesitz der Bauem einschränken,  3.  wie yerhielt sich die  Krone  zu Besit-
zungen ausserhalb des Dorfes, in dem der Grundbesitzer wohnte, und  4.  auf welche  Weise  wurde die 
Besiedlung gefördert. 

Nach der mittelalterlichen Gesetzgebund war der Ubergang des Erblandes von einer Familie zu einer 
anderen auf drei Gerichten zu verkönden, die längste Zeit des Uberganges des  Landes  auf den neuen 
Besitzer waren drei Jahre. Ausserdem wurde in der mittelalterlichen Gesetzgebung verordnet, dass 
wenn einer, der auf die Gemeindeflur der Provinz gezogen war,  seine  Steuern während drei Jahre nicht 
zahlte, die Provinz  seine Acker  in Besitz nehmen durfte. Dagegen war  es  gestzlich nicht vorgeschrieben, 
wie der  Bauer  die von der  Krone  geforderten Steuern zu zahlen hatte. In alten mittelalterlichen Statuten 
wurden die Pflichten eines Pächters gegen  seinen  adligen Gutsherrn präzisiert. Zum Beispiel wurde 
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1416  festgesetzt, dass wenn der Pächter die Bewirtschaftung des Hofes drei Jahre land vernachlässigte, 
der Gutsherr das Recht hatte, ihn fortzutreiben. Gegen Ende des  15.  Jhdts begann man, in den Statuten 
die Pächter des Adels und die der  Krone  Steuer zahlenden Bauern gleichzustellen. Im folgenden Jhdt 
war  Gustav  Vasa der Meinung, dass er das Recht hatte, die Bauern fortzutreiben (genau so wie die 
Adligen ihre Pächter), die die Steuerzahlung yernachlässigten, weil alles Land dem König und somit 
der  Krone  gehörte. Im  16.  Jhgt entwickelte und änderte sich diese Denkart. Z.B.  1583  yerordnete 
König  Johan  III, das wenn  eine  Familie, die den Hof wustgelegt hatte, ihn nicht wieder besetzen wollte, 
er einem anderem zu ubergeben sei. Am Ende der Untersuchungsperiode entwickelte sich das Verfah-
ren so, dass die Gesetzmässigkeit hervorgehoben wurde: der Hof, der  seine  Steuern nicht gezahlt hatfe, 
wurde  ins  Grundbuch als Eigentum der  Krone  eingetragen, auf dieselbe  Weise  wie das steuerpflichtige 
Grundstuck auch sonst den Besitzer wechselte.  Der  Begriff "Wiistung" wird in diesen Urkunden in zwei 
Bedeutungen verwendet: ein wiister Hof ist unbebaut und infolge dessen nicht Steuer zahlend. 

Man war bestrebt, das Eigentum eines Bauern zu begrenzen, weil ein beträchtlicher Teil von Steuern 
im Mittelalter so gesammelt wurde, dass von jedem Hof  eine  gleich grosse Auflage getragen wurde. 
Deshalb war  es  einerseits  yerboten,  mehr Land zu besitzen, als man bewitschaften konnte, und anderer-
seits den Hof in Ergänzungsländereien fur andere aufzuteilen, das heisst wöstzulegen, so dass er auf-
hörte,  eine  selbständige Steuereinheit zu sein. In diesem Fall wurde der Begriff "Wiistung" sowohl 
demographisch als auch steuertechnisch benutzt.  

Die  Bauern des Mittelalters und des  16.  Jhdts konnten sowohl in dem  Dorf,  wo sie wohnten, als auch 
in anderen Dörfern Land besitzen.  Das  Drundstiick, das ausserhalb des eigenen Dorfes war, wird in den 
mittelalterlichen gerichtlighen Urkunden wust genannt.  Das  Wort hat hier demographische Bedeu-
tung: da der grösste Teil von den Äckern des  Dories  im Besitz der da wohnenden Bauern war, war ein  
Acker  wust, dessen Besitzer einige zig Kilometer entfernt wohnen konnte. Wahrscheinlich war ein be-
deutender Teil von diesen Besitzungen ausserhalb des Dorfes im Zusammenhang mit der mittelalterli-
chen Wustlegung entstanden: ein  Dorf  oder ein Teil davon hatte  seine  Einwohner verloren und die 
Bauern anderer Dörfer hatten das Land in Besitz genommen. Im  16.  Jhdt wollte die  Krone,  dass diese 
Flächen als selbständige Höfe besetzt werden sollten, damit die Zahl der Steuerzahler zunehme.  

Der  älteste Begriff "Wustung" im Untersuchungsgebiet ist vom Jahre  1303,  wo festgesetzt wurde, 
dass  es  besser sei, wenn die Provinz  Häme  bewohnt und bewirtschaftet werde, als sie wiistgelegt sei. In 
diesem  Brief  und anderen gleichen Briefen des  14.  Jhdts bedeutet Wustung einen fruher nicht bewohn-
ten, bewohnbaren  Wald.  Das  Wort erhielt  eine  neue Bedeutung, als  1411  festgesetzt wurde, dass die 
Dörfer, denen die bewohnbaren Wälder fruher gehört hatten, nicht wustgelegt werden durften.  Das  
Wort "wiist" bedeutet bier Schaden geleidet, man kann sich aber denken, dass  es  gleichzeitig  eine  ste-
uerliche Nebenbedeutung hat: der Verlust der Wälder verursachte nicht den Ruckgang der Ansied-
lung, sondern die Dörfer verarmten so, dass sie nicht mehr ihre Steuern zahlen konnten.  

3. Die  Steuerverwaltung des  16.  Jhdts. 

Am Anfang der Neuzeit wurde die Steuerverwaltung so entwickelt, dass man sie schriftlich und syste-
matisch zu pflegen begann. Zugleich war man bestrebt, die Steuerlast rechtmässig nach dem Grundbe-
sitz der Bauern einzuteilen, während im Mittelalter ein, erheblicher Teil der Steuern kollektiv eingeho-
ben wurde, so dass ein Kirchspeil oder  eine  andere territoriale Gesamtheit fiir die Zahlung verantwort-
lich war, oder gemäss der Anzahl der Bauern entrichtet wurde, wobei die Steuer fur jeden Hof gleich 
gross war, ungeachtet der Grösse des Hofes. Im Zusammenhang mit dieser Erneuerung entstanden die 
Grundbücher, in denen die Namen der Bauern und die Anzahl ihrer Steuereinheiten eingetragen wur-
den, sowie die nach den Grundböchern berechneten Kontos öber die Einkommen der  Krone.  Diese 
Urkunden sind seit ungefähr  1540  fast yon jedem Jahr bis zur heutigen Zeit erhalten geblieben.  
Eine  Gerechtigkeit konnte man dabei nicht erzielen, denn im  16.  Jhdt öberlegte man mehrere  Male,  
wie ein neues gleichmässiges Verteilen der Steuerlast verwirklicht werden könnte, weil manche Höfe 
mit kleinen Äckern behaupteten, dass sie mehr Steuer zahlten als die mit grösserem Grundbesitz. Keine 
neue Ordnung kam jedoch während der Untersuchungsperiode zustande. 

För die Ortsyerwaltung der Besteuerung sorgten die Beamten der  Krone  —  Vogt  und  Schreiber  

sowie ihre möglichen  Helfer  — wobei sie die Sachkennmis der lokalen Selbstverwaltung benutzten. 
Deswegen ist anzunehmen, dass die Besteuerung  alle  Steuerzahler erreichte, so dass man die bei der 
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Steuererhebung aufgeschriebenen  Listen  über die Steuerzahler als Urkunden der Ansiedlungsge-
schichte verwenden kann.  

4. Das Untersuchungsmaterial  

Die  wichtigste Steuereinheit in der Provinz  Häme,  nach dem sowohl die  Krone  als auch die Kirche 
die Steuern erhob, was  koukku  (Pflug).  Diese älteste finnische Steuereinheit, die als Wort  Pflug  bedeu-
tet, wurde im  16.  Jhdt dem Flurbesitz der Bauern gemäss bestimmt:  koukku  ist ein Ackerareal, auf das 
man drei schwedische Pfunde (Raummass, in  Häme  1Pf=460 Liter, in  Uusimaa (Porvoo)  rd. 500  Liter) 
Getreide säen kann. Weil von jedem  koukku  gleich viel Steuer erhoben wurde, wäre anzunehmen, dass  
es  in Dörfern so vid Äcker gegeben hätte, wie  es  die Anzahl yon  koukku  voraussetzte. So verhielt  es  sich 
doch nicht: aus einigen Quellen kann man errechnen, wieyiel Prozent die tatsächliche  Saat  von der 
theoretischen, der Koukkuanzahl gemäss berechneten  Menge  betrug.  1587  war die  Saat  im  GB  Hattula 
durchschnittligch  rd. 90  % davon, was sie laut  Definition  der Steuereinheit hätte sein sollen. Zwischen 
Dörfern bestanden grosse Unterschiede, denn  es gab  Dörfer, in denen nahezu zehnmal mehr gesät 
wurde, als ihre Steuerzahl yoraussetzte. Andererseits  gab es  viele Dörfer, die nur die knappe Hälfte von 
der theoretischen Saatfläche aufwiesen.  Die  Saaten und die Steuerzahlen wichen voneinander auch 
innerhalb eines Dorfes ab: ein  Bauer  mit Steuerlast yon  4  koukku  konnte grössere  Acker  besitzen als 
sein Nachbar, der Steuern von  8  koukku  hatte. Im VB  Porvoo  hiess die entsprechende Steuereinheit 
Steuermark. Auch in diesem Gerichtsbezirk  gab es  in verschiedenen Dörfern nicht so viele  Acker,  wie 
sie einer mit der  Definition  der Steuermark iibereinstimmenden  Saat  entsprochen hätten, und die 
Ackerareale der Bauern in den Dörfern waren nicht mit den Besteuerungsgrundlagen gleich. 

Andere Steuereinheiten waren ein bewohnter Bauernhof oder  savu  (Herd),  und die  eine  Arbeitskraft 
bedeutenden Steuereinheiten  jousi  (Bogen) und  nokka  (Nase).  Die  kirchlichen Steuern wurden im  GB  
Hattula nach gleichen Steuereinheiten wie die staatlichen Steuern erhoben, ausser der Buttersteuer, die 

nach dem Vieh berechnet wurde. Im VB  Porvoo  wurde dazu der Zehnt der Getreideernte eingehoben.  

Die  wichtigsten Quellen der Ansiedlungsgeschichte sind die jährlich geschriebenen Grundbücher, in 
denen die Entwicklung der Ansiedlung untersucht werden kann. Sie wurden bis auf wenige Ausnahmen 
nicht von Jahr zu Jahr abgeschrieben, sondern die Grundbiicher yerschiedener Jahre unterscheiden 
sich merkbar voneinander, sogar mehr als man sich denken könnte, weil die Bauern der Dörfer  oft  
wechselten.  Z.  B. im  GB  Hattula wechselte  oft  ein Viertel aller Steuerzahler, als das Grundbuch des fol-
genden Jahres geschrieben wurde.  Die  jährlichen Veränderungen sowohl bei den Namen der Bauern 
als auch bei den  koukku  und Steuermark waren so gross, dass die Steuerzahlung im  16.  Jhdt wahrsch-
einlich immer noch gewissermassen kollektiy geschah: die Steuerzahler verteilten die dem Kirschspiel 
vorgeschriebenen Steuem unter sich in verschiedenen  Jahren  auf verschiedene Weisen. Weil auch die 
Koukkuzahlen der Dörfer sich änderten, und man nicht denken kann, dass die Äcker der Höfe und 
Dörfer sich ständig vermehrt oder vermindert hätten, ist diese Unbeständigkeit nur  durch  Fortsetzung 
der mittelalterlichen Solidarität zu erklären.  

5. Die  Siedlungsentwicklung vor der Wiistlegung  

Die  Zahl der Höfe im  GB  Hattula stieg seit sem ersten Grunbuch so, dass die grösste Hofzahl aufs 
Jahr  1549  und gegen Ende der 50er Jahre des  16.  Jhdts fiel.  Die  Summe der  koukku  des  GB  blieb 
unveränderlich und  jousi  gab es  durchschnittlich  1,5  pro Hof. Auf jedem zweiten Hof  gab es also  
ausser dem Besitzer noch einen anderen erwachsenen  Mann.  Im. VB  Porvoo  stieg die Savuzahl etwas in 
den 60er  Jahren  des  16.  Jhdts. 

In der Zeit vor der Wiistlegungsperiode  gab es  in Grunbi chern beider Geritchtsbezirke Besitzungen 
ausserhalb des Dorfes, d.h. unbewohnte flächen, deren Besitzer in anderen Dörfern wohnten.  Der  
Anteil der Aussensteuern entrichtenden Steuerzahler von allen Grundsteuerzahlern wechselte jährlich, 
aber am meisten betrug er etwa  10  %. Am häufigsten  gab es  diese Besitzungen in den letzten  Jahren  der 
50er Jahre des  16.  Jhdts.  Die  Aussenbesitzungen verteilten sich unter den Dörfern so, dass  es  im  GB  
Hattula in  21  Dörfern immer  eine  Aussensteuer  gab,  während in  64  Dörfern keine solche erwähnt 
wurde. In anderen Dörfern kam die Aussensteuer entweder  oft  oder zufällig vor. Im VB  Porvoo  war die 
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Verteilung ungefähr gleich, denn etwa  10  % der Dörfer hatten  eine  ständige Aussensteuer und  34  %  gar  
keine. Weil von den mittelalterlichen Q,uellen sehr wenige erhalten geblieben sind, kann man nur in 
Ausnahmefällen erklären, wie die Aussenbesitzungen des  16.  Jhdts entstanden sind.  

6. Die Eintragung der Wustungen 

Die  nicht Steuer zahlenden Steuereinheiten können bei der Steuererhebung auf zwei Weisen beruck-
sichtigt werden: sie können ganz ohne Aufzeichnung bleiben und nur die Einheiten werden eingeschrie-
ben, von denen die Steuern erhoben werden können, oder die nicht zahlenden werden neben die zah-
lenden mit der Bemerkung geschrieben, dass sie nicht zahlen. Diese beiden Arten treten auf. Nur die  
Menge  von  jousi, nokka  und Kühen wurde eingetragen, von der man die Steuern bekam. Was die Höfe 
anbetraf, wechselte der Gebrauch. Zum Teil wurden nur die  sayu  berucksichtigt, die ihre Steuern 
bezahlten, besonders im  GB  Hattula. Manchmal rechnete der  Vogt  aufs Deckelblatt des Grundbuches, 
wieyiel Häuser  es  in einem bestimmten Jahr weniger als im vorigen  gab,  denn diese ausgelassenen 
konnten nichts mehr zahlen. Im VB  Porvoo  wurden die nicht Steuer zahlenden  savu  nicht auf diese  
Weise  ohne Eintragung gelassen.  Die  koukku  oder Steuermark wurden nie auf diese  Weise  abgerech-
net, sondern  alle  diese Steuereinheiten wurden  ins  Grundbuch eingeschrieben, und das Nichtszahlen 
der Steuern wurde  durch  die Bemerkung "wustgelegt" neben der Steuereinheit angezeigt.  

Die  Aufzeichnung des Nichtzahlens der Steuern auf Kontos und Grundbucher wechselte von Jahr zu 
Jahr so, dass sich in der Untersuchungsperiode kein einheitlicher Gebrauch bildete. Manchmal wurden 
in Urkunden auch längere Erklärungen dariiber vermerkt, weshalb die Steuern nicht eingehoben wer-
den konnten, aber ebenso häufig war die kurze Anmerkung "wiistgelegt". Am häufigsten war  es,  das 
Wort "wiist" neben die Steuereinheiten zu schreiben, yon denen keine Steuern zu erhalten waren, man 
benutzte aber auch viele andere "Armut" bedeutende Wörter.  Die  Steuerunfähigkeit brachte auch neue 
Urkunden Hervor, denn die Reyisoren der Zentralverwaltung forderten neue Beweise fur die Wustle-
gung. So entstanden die Wiistungslisten, die yorschriftsmässig auf den Thingen aufgesetzt und von den 
Geistlichen versiegelt werden sollten. Diese  Listen  sind yon vielen  Jahren  erhalten geblieben, wenn sie 
auch  alle  diesen fornvalen Forderungen nicht gerecht werden.  

Die  Wustlegung hatte auch so Einfluss auf die Verwaltung, dass die Höfe, die  durch  die Wustlegung 
an die  Krone  geraten waren, unter die Rechnungsfuhrung eines speziellen Vogtes fair wiiste Höfe 
kamen. Dieses Experiment hörte in den letzten 80er  Jahren  des  16.  Jhdts auf.  

7. Die Anzahl der Wustungen 

In den 60er  Jahren  des  16.  Jhdts war die Wustlegung im BG Hattula sehr gering, denn nur  1  % der 
Steuereinheiten zahlten keine Steuern.  Der  Viehbesitz verminderte sich in den  Jahren  1561  und  1563,  
stieg dann aber wieder, so dass die Höfe durchschnittlich  rd.  drei Kiihe hatten. In den 70er  Jahren  des  
16.  Jhdts war die Wustlegung anfangs gering,  rd. 5  % pro Jahr, aber am Ende des Jahrzehntes und am 
Anfang der 80er Jahre betrugen die Wustungen mehr als  20  % aller  koukku.  Ein Teil der wiisten  sayu  
wurde in die Grundbucher nicht eingetragen, so dass darin ohne den Namen des Steuerzahlers "Wiis-
tung" geschrieben wurde. Wenn in den Urkunden die Zahl yon Höfen gentanden hätte, die im 
Gerichtsbezirk  1560  waren, wären mehr als  42  % der Höfe wustgelegt gewesen. 

Danach war der Anteil der wiisten  koukku  ständig  rd. 25  %. Wenn dazu beri cksichtigt wird, dass die 
als mittellos verzeichneten und als Höfe der  Krone  yermerkten  savu  nur einen Teil yon Steuern zahlten, 
entrichteten nur  rd. 50  % aller  koukku alle  Steuern. Gleichfalls war nur  eine  knappe Hälfte der Höfe 
zahlungsfähig, verglichen mit der Zahl der Höfe in diesem Gerichtsbezirk  1541.  In den letzten Untersu-
chungsjahren waren im  GB  Hattula  rd. 60  % der steuerlichen Einheiten yollkommen steuerfähig. 

Kirchensteuern, die nach der Anzahl der  koukku  erhoben wurden, kamen im  GB  Hattula ungefähr 
gleich  oft  yor wie Grundbuchsteuern, die kirchliche Savusteuer wurde aber nur von  rd. 90  % derer 
bezahlt, die Savusteuern der staatlichen Behörde entrichteten. 

Im VB  Porvoo  begann die Wustlegung als  eine  Massenerscheinung  1571,  wo sie vom Angriff der 
Russen, von der Armut und der Pest yerursacht wurde, so dass der Anteil der Wustungen ungefähr ein 
Drittel aller Steuereinheiten betrug. Als man sich aber von den Verwustungen der Feinde erholt hatte, 
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konnte die  Krone  etwa  90  % der nach der Steuermark erhobenen Steuern eintreiben. Dagegen wurde  
eine  grössere  Menge  der Höfe als wiist verzeichnet, so dass z.B.  1580  beinahe  25  % der Höfe Wustungen 
waren. Dieser Unterschied zwischen den Steuereinheiten kommt dadurch, dass immer häufiger die 
Äcker des wusten Hofes zum Zuschussland eines Nachbars gerieten, wo dieser die Steuern nach der Ste-
uermark zahlte, und das  sayu  als wiist eingetragen wurde. 

In den 80er  Jahren  des  16.  Jhdts war der Anteil der Wustungen bei den Steuermarken fortwährend 
gering, nur etwa  3  %, während die wusten  savu  rd. 10  % betrugen. Aber am Anfang des  17.  Jhdts stieg 
die Wustlegung des VB  Porvoo  beinahe auf gleiche Ebene mit dem  GB  Hattula, denn seit  1603  waren  
rd. 75  % der Steuermark und  65  % der  savu  vollkommen steuerfähig.  

Die Listen  fiber die Getreidezehnten im VB  Porvoo  enthalten nur die Höfe, die jährlich diese Steuer 
zahlten,  gar  nicht die Wustungen.  Die  Zahl der Zehntgeber verminderte sich fortwährend, so dass sie 
am Anfang des  17.  Jhdts nur  rd. 60  % der Zahl des Jahres  1563  betrug. Zugleich änderten sich die quan-
titativen Verhältnisse zwischen den Steuerzahlern der kirchlichen Zehntregister und denen der nach 
den Grundbi chern eingehobenen Kronenbesteuerung. In den 60er  Jahren  des  16.  Jhdts  gab es  etwas 
mehr Zehntgeber als Grundsteuerzahler, aber seit  1586  stieg die Anzahl der Grundsteuerzahler höher 
und dieser Unterschied wuchs fortwährend.  Die Krone  konnte  also  ihre Forderungen von yerarmenden 
Steuerzahlern effektiver als die Kirche eintreiben.  

8. Die Art der Wustungen 

In Besteuerungsurkunden wurde das Wort  "west"  neben jede solche Steuereinheit geschrieben, von 
der die Steuern nicht zu erhalten waren, ohne zu spezifieren,  welcher  Teil von allen Wustungen unbe-
wohnt und  welcher  Teil unbewirtschaftet war. Nur aus einigen gelegentlichen Quellen geht hervor, 
dass ein Teil yon den als wiist verzeichneten Höfen von Nachbarn bebaut wurden.  Z.  B.  1606  im  GB  
Hattula waren  75  % der als wust verzeichneten wenigstens zum Teil im Anbau der Nachbarn.  

Die  als wust yerzeichneten Höfe sind demnach in wahrscheinlich bewohnte und unbewohnte Höfe 
klassifiziert worden, je nach dem Schicksal des Hofes, nachdem er nicht mehr als  west  eingetragen 
wurde. Wenn der fri here  Bauer  anfängt, die Steuern wieder zu zahlen, hat man angenommen, dass er  
seinen  Hoff  ständig bewohnt hat usw. Nach diesem Prinzip ist die Wohnsituation nicht fur einzelne 
Jahre, sondern bis  1587  ober bis  1607  zu erreehnen. Im  GB  Hattula teilten sich in den beiden Untersu-
chungsperioden die als  west  verzeichneten Höfe nach dieser Auslegung in bewohnte und unbewohnte 
in den Relationen  46  % zu  54  % und  56  % zu  44  %. Im VB  Porvoo  dagegen betrugen die unbewohnten 
Höfe bis  1587  nur  15  % der als  west  yerzeichneten und die bewohnten Höfe  85  %, bis  1607  aber di 
unbewohnten  64  % und die bewohnten nur  36  %.  

9. Die Ursachen der Wustlegung 

Die  Wustlegung kann als  eine  soziale Erscheinung betrachtet werden, denn der König nahm an, dass 
die grosse Zahl der Wustungen Unehrlichkeit der Beamten zeigte: sie trugen auf Kontos Wustungen ein, 
hielten aber selbst die diesen Steuereinheiten gemäss erhobenen Steuern zuriick. Aus den Urkunden ist 
nicht zu errechnen, wieviel Veruntreuungen dieser Art möglicherweise veriibt wurden. Ausserdem 
kann das gewaltsame Benehmen der Beamten und der Armee gegen die Bauern deren Verarmung 
und die direkte Wustlegung verursacht haben, aber die  Menge  dieses möglichen Terrorismus und 
dessen Einfluss ist nicht zu berechnen. 

Dagegen kann man ganz genau errechnen, wie die Steuerlast eines mittelgrossen Hofes in der Unter-
suchungsperiode wuchs. Wenn man die kirclichen Steuern ausser Acht lässt, betrug die jährliche 
Kronensteuer fur einen mittelgrossen Hof im  GB  Hattula  163  schwedische Öre (hier als Steuereinheit), 
im VB  Porvoo  aber nur  80  Öre.  Die  Besteuerung war  also  unterschiedlich in verschiedenen Provinzen, 
weil sie sich währen der Jahrhunderte im Mittelalter entwickelt hatte, uberraschend aber war, dass auch 
die ausserordentlichen Steuern, die jährlicht wechselten, im  GB  Hattula höher als im VB  Porvoo  
waren, so dass die  gauze  Steuerlast im  GB  Hattula ausser in dem letzten mitzurechnenden Jahr  1606  
immer bedeutend grösser als im VB  Porvoo  war.  Das  also  erklärt, warum der  GB  Hattula wesendich 
schlimmer als der VB  Porvoo  wi stgelegt wurde. Ein anderer Faktor, der Einfluss auf die zeitliche Ent- 
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wicklung der Wüstlegung ausübte, war  eine  Veränderung des Ernteniveaus, die aus den Zehntregistern 
des VB  Porvoo  zu errechnen ist.  Es  ist deutlich zu sehen, dass  durch  Missernten und schlechteJahre die 
Steuerzahler verarmten.  

Die  geographische Verteilund der Wustungen ist nach Dörfern und nur nach demographisch wiisten 
Höfen untersucht worden. Im  GB  Hattula  gab es 67  Dörfer ganz ohne Wustungen und  111  Dörfer, in 

denen  es  Wustungen  gab. Die  entsprechenden Zahlen im VB  Porvoo  waren  61  und  170. Die  Wi.istle-
gung war ungleichmässig, denn im Untersuchungsgebiet  gab es  Dörfer, die sogar zweimal während der 
Untersuchungsperiode yollkommen wustgelegt wurden.  

Die  Nähe der Landstrassen scheint die Wustlegung vermehrt zu haben, aber nur wenig. Ein anderer 
geographischer Faktor war der Boden, denn ein Grossteil der Dörfer des  GB  Hattula lag auf einem 
fanstigen Sandboden, während der häufigste Bodenart im VB  Porvoo  Lehm war. Aus einzelnen Fällen 
ist festzustellen, dass der gunstige Boden manchmal das  Dorf  vor Wustlegung geschutzt hat, die Boden-
art der Äcker scheint doch keine allgemeine Erklärung der Verteilung der Wöstlegung zu sein.  Die  kli-
matischen Verhältnisse, sowohl die Temperatur als auch die Niederschlagsmengen, sind im ganzen 
Untersuchungsgebiet einheitlich. 

Im Zusammenhang mit den Steuereinheiten wurde erklärt, dass diese die Ackermengen der Bauern 
schlecht massen: yon jedem  koukku  und jeder Steuermark wurde dieselbe Steuermenge erhoben, und  
es  wurde angenommen, dass sie als Ländereimasse gleich gross waren. So verhielt  es  sich doch nicht. 
Man könnte annehmen, dass diese Ungerechtigkeit der Besteuerung etwas fiber die Wöstlegung erklä-
ren würde: ein  Dorf,  in dem  es  mehr  Acker gab,  als die Steuerzahl voraussetzte, wäre nicht wvstgelegt 
worden.  Das  stimmte doch nur in geringem Umfang. Im VB  Porvoo  wurden die Dörfer, die die grösste 
Aussaat hatten, etwas weniger als die anderen wustgelegt. 

Und zuletzt könnte man annehmen, dass die Grösse des Hofes die Wustlegung beeinflusste. Weil ein 
bedeutender Teil yon Hilfssteuern nach der Sayuzahl erhoben wurde, war ein viel grösserer Teil der 
jährlichen Ernte eines kleinen Hofes von  —:4  koukku  als eines von  —:12  koukku  betroffen.  Die  
Berechnungen zeigen jedoch, dass diese Hypothese nicht stimmt, denn die Grösse des Hofes hane einen 
sehr geringen Einfluss auf die Wustlegung. 
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